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ÚVOD 

 

Tvořivost a schopnost vyjadřovat prostřednictvím slov, symbolů, zvuků, 

nebo pohybů objektivně vnímanou realitu i subjektivní představy a sny, 

doprovázela již první nesmělé krůčky lidské civilizace v jejích počátcích 

a je podstatným prvkem kulturního i vědeckého vývoje lidstva dodnes. 

Spolu s civilizačním rozvojem a s postupným uvědomováním si 

individuality každého jedince v rámci společnosti vyvstala i potřeba 

institucionalizace ochrany osobních tvůrčích projevů a jejich původců. 

Fenomén autorskoprávní ochrany, tvořící most mezi sférou tvůrčí 

duševní činnosti a mezi jejím komerčním využitím, se vyvinul na 

evropském kontinentě a postupně dal vzniknout dvěma odlišným 

autorskoprávním systémům. Kontinentální systém, reprezentovaný 

většinou států starého kontinentu včetně České republiky, klade důraz 

především na ochranu osoby autora a jeho výlučných práv, zatímco 

copyrigtový systém, jehož nejvýznamnějším představitelem jsou 

Spojené státy americké, se soustředí především na ekonomické zájmy 

společnosti, s tvůrčí duševní činností související. 

Pokračující technologický vývoj a otevřenost současné informační 

společnosti však nutí oba právní systémy k dynamickému 

přizpůsobování předpisů autorskoprávní ochrany neustále se měnícím 

podmínkám. Zároveň jsou v zájmu efektivní ochrany a stimulace tvůrčí 

činnosti postaveny před výzvu sjednotit předpoklady poskytování 

ochrany autorským dílům a dosáhnout tak účinných nástrojů 

vynucování práva na mezinárodní úrovni.  

Tato práce mapuje vývoj a podstatu obou, z počátku téměř izolovaných 

právních systémů, a to především formou studia jednotlivých institutů, 

které jsou pro oba systémy typické a zároveň je navzájem nápadně 

odlišují. Jejich pochopení je klíčové pro naplnění cíle práce. Tím je 
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jednak srovnání těchto dvou právních systému, jejichž reprezentanti, 

Spojené státy americké na straně jedné a většina členských států 

Evropské unie na straně druhé, patří v současné době mezi nejsilnější 

hráče na poli světového obchodu a významně tak ovlivňují postavení 

autorů a jejich nakládání s chráněnými výsledky tvůrčí duševní činnosti. 

Dále je cílem práce i podání uceleného obrazu o fenoménu postupného 

sbližování obou systémů a o stírání rozdílů mezi formou a obsahem 

autorskoprávní a copyrightové ochrany poskytované vybranými 

reprezentanty obou systémů, tedy Českou republikou a Spojenými státy 

americkými. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat další prohlubování 

spolupráce na poli mezinárodní ochrany autorských práv, považuji toto 

téma z hlediska orientace v současných i budoucích poměrech 

autorskoprávní ochrany za klíčové.  
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1. AUTORSKÉ PRÁVO 

 

1.1 Povaha a pojem autorského práva v českém právním řádu 

 

Autorské právo je považováno za součást širšího okruhu právních 

odvětví, označovaných za práva k duševnímu vlastnictví. Jako takové 

spočívá na osobnostněprávní teorii a má tedy soukromoprávní povahu. 

Pro jeho právní úpravu má tak podstaný význam zákon č. 40/1964 Sb., 

Občanský zákoník, který jako generální norma zastřešuje celou oblast 

soukromého práva. Autorský zákon je proto ve vztahu k Občanskému 

zákoníku chápán jako lex specialis, rozšiřující ochranu všeobecných 

osobnostních práv, zakotvenou v § 11 a násl. ObčZ, o ochranu 

autorského práva, které se řadí do kategorie zvláštních osobnostních 

práv.1 

Ochrana autorských práv vychází z jejich přirozenoprávní povahy, která 

je dána duševní schopností, tvořivostí a vynalézavostí člověka a rovněž 

přirozenou povahou jeho výtvorů, jakožto plodů lidského ducha. Proto 

je v otázkách ochrany autorského práva nutno vycházet z veřejného 

subjektivního práva k výsledkům duševní činnosti, které je zakotveno 

v čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod2 a v souladu s  čl. 1 

Listiny je tedy právem nezadatelným, nezcizitelným, nepromlčitelným  

a nezrušitelným. Tohoto práva kulturního se člověk může domáhat 

přímo na ústavním základě, neboť není zahrnuto v taxativním výčtu    

čl. 41 odst. 1 Listiny mezi právy, jichž se lze domáhat pouze v mezích 

zákonů, které příslušná ustanovení provádějí.3 

                                    
1 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 182 
2 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění 
ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod 
3 TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví – 1. díl. Lidskoprávní základy, Licenční 
smlouva. Brno: Doplněk, 2002. s. 70 
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Autorské právo je v české právní teorii i praxi chápáno a vykládáno    

ve dvou rovinách, a to v rovině objektivní a subjektivní. Autorským 

právem v objektivním smyslu se rozumí soubor právních norem, 

upravujících společenské vztahy vznikající z tvorby a společenského 

uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl, souhrnně 

označovaných jako díla autorská. Můžeme sem zahrnout nejen normy 

obsažené v autorském zákoně, ale i v jiných právních předpisech, které 

také regulují výše uvedenou kategorii právních vztahů.4 

Autorským právem v subjektivním smyslu je pak konkrétní souhrn 

oprávnění, která autorovi příslušejí ke konkrétnímu dílu vytvořenému 

jeho duševní činností. Jde o právo absolutní povahy působící erga 

omnes, z čehož plyne povinnost kterékoliv osoby odlišné od autora, 

zdržet se jakýchkoliv neoprávněných zásahů do práv autora k jeho dílu.  

Autorské právo je dle původní německé právní koncepce řazeno         

do systému práv k nehmotným statkům. Pro autorské dílo, jakožto 

duševní výtvor a tedy statek nehmotný, je charakteristickou vlastností 

způsobilost jeho všudypřítomnosti, tzv. potenciální ubiquita. Autorská 

díla mohou být vnímána a užívána nezávisle na věci, jejímž 

prostřednictvím jsou navenek hmotně vyjádřena, tedy kdykoliv            

a kdekoliv na světě, následně i současně, neomezeným počtem 

subjektů, aniž by se spotřebovala, nebo aniž by se jejich opakovaným 

užitím snižovala jejich kvalita.5 

Tento charakteristický znak autorských práv, který značně usnadňuje 

šíření autorských děl bez ohledu na státní hranice, je zásadně ovlivněn 

principem ochrany autorských děl. Ta je v jednotlivých státech ovládána 

zásadou teritoriality. Z jejího pozitivního vymezení plyne, že 

autorskoprávní vztahy na území určitého státu se vždy řídí pouze  

autorským právem tohoto státu, i kdyby účastníci těchto vztahů byli 
                                    
4 ŠEBELOVÁ, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: 
Computer Press, 2006. s. 9 
5 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 182 
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příslušníky jiného státu.6 Negativní vymezení zásady pak určuje,         

že autorská práva stanovená zákonem daného státu platí pouze v rámci 

hranic tohoto státu.7 Vzhledem k odlišnosti národních úprav je tak 

autorské dílo chráněno v jiné zemi, než ve které vzniklo, pouze pokud 

splňuje podmínky pro vznik autorskoprávní ochrany dle právního řádu 

této země. 

 

1.2 Copyright Law a jeho postavení v právním řádu USA 

 

Copyright Law8 v pojetí Spojených států amerických lze stejně jako 

české autorské právo považovat za jednu ze součástí širšího celku, 

nazývaného Intellectual Propery Law, tedy právo duševního vlastnictví. 

Kromě Copyright Law řadí americká jurisprudence do této množiny        

i právní úpravu patentů a ochranných známek. Někteří z teoretiků však 

rozšiřují tento výčet o právo obchodního tajemství, právní ochranu 

výsledků tvůrčí činnosti9 a právo na zveřejnění.10 

Tyto instituty se však liší nejen původem své právní úpravy, neboť 

v případě copyrightu a patentů vychází zákonodárná moc Kongresu 

přímo z ústavy, zatímco ochrana na poli ochranných známek plyne 

z práva nekalé soutěže dle konceptu common law, která může existovat 

nezávisle na psaném právu. Rozdílnost lze spatřovat i v podmínkách 

ochrany poskytované jednotlivým institutům. Právo ochranných známek 

                                    
6 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 1994. s. 70 
7 KNAP, K.; KUNZ, O. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981. s. 17 
8 Tento termín označuje, podobně jako pojem autorské právo užívaný českým právním 
řádem, skupinu výlučných práv, náležejících autorovi k jeho dílu. Jeho význam a pojetí 
těchto práv však zcela neodpovídá českému výrazu a proto bude v práci nadále 
užíváno pojmu Copyright Law, případně právo copyrightu, a to i ve smyslu práva 
subjektivního. 
9 The Protection of Ideas 
10 The Right of Publication 



6 
 

totiž dle amerického the Supreme Court11 nevyžaduje pro přiznání 

ochrany na rozdíl od Copyright a Patent Law žádnou novost, vynález ani 

kreativní myšlení. Jediným požadavkem je tzv. priority of appropriation, 

tedy priorita přivlastnění.12 Spojování těchto nesourodých prvků         

do jedné skupiny si tedy neklade za cíl sjednocení jejich základní právní 

úpravy, ale slouží v podstatě jen k jejich odlišení od jiných oblastí 

práva. 

V dlouhé historii amerického práva duševního vlastnictví docházelo ke 

střetu mezi tím, jak jednotlivé filozofické perspektivy obhajovaly 

potřebu ochrany nehmotného vlastnictví, jakož i mezi způsobem, jakým 

se vyrovnávaly se základními odlišnostmi hmotných statků a myšlenek. 

Základním filozofickým směrem, který určuje cíle a způsoby ochrany 

práv k nehmotným statkům ve Spojených státech amerických, je 

utilitarismus, jež si klade za cíl hledání blaha, prospěchu a užitku pro co 

možná nejvyšší počet jednotlivců. Vliv na pochopení a rozšíření rozsahu 

Intellectual Property Law měly však i jiné filozofické směry, v prvé řadě 

přirozenoprávní teorie anglického filozofa Johna Locka, ale i myšlenky 

filozofa německého původu, Georga Wilhelma Friedricha Hegela, 

hlásajícího absolutní právo lidstva přivlastnit si veškeré hmotné statky 

na Zemi.13  

Oblast Copyright Law plní v právním řádu Spojených států amerických  

nelehký úkol. Snaží se najít rovnováhu mezi dvěma potenciálně 

protikladnými zájmy společnosti, a to mezi povzbuzením tvořivosti 

prostřednictvím přiznání absolutních majetkových práv k výsledkům 

tvůrčí duševní činnosti a na druhé straně péčí o konkurenceschopný trh 

poskytováním toho nejširšího možného přístupu veřejnosti k autorským 

dílům a myšlenkám, které představují. Dle vyjádření the Supreme Court 

                                    
11 The Supreme Court je nejvyšší instancí federálního soudnictví Spojených států 
amerických. V zájmu přesnosti bude v práci nadále užíváno tohoto výrazu 
v originálním znění. 
12 The Trademark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879). 
13 MERGES, R. P.; MENELL, P. S., a kol. Intellectual Property in the new technological 
age. New York: Aspen Publishers, 2003. s. 7 
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je nutno tvůrčí činnost podporovat a odměňovat, ale primární motivace 

musí nakonec směřovat k prosazování široké veřejné dostupnosti 

literatury, hudby a dalšího umění.14 Kýžená rovnováha je tak 

dosahována omezením majetkových práv autora jen na jeho konkrétní 

metodu vyjádření myšlenky či informace. Nápad samotný ochrany 

Copyright Law nepožívá a kdokoliv je tak oprávněn zpracovat stejnou 

myšlenku jako autor původního díla za předpokladu, že nenapodobuje 

jeho originální způsob vyjádření.15  

 

1.3 Vývoj autorského práva na českém území 

 

Dle profesora Knappa výsledky rozličných historickoprávních výzkumů 

odůvodňují závěr, že se autorské právo začalo v jednotlivých zemích 

vyvíjet, jakmile vývoj společenských podmínek vedl ke vzniku zájmu 

společnosti na vytvoření právních nástrojů, které by stimulovaly tvorbu 

a společenské uplatňování autorských děl.16 

Tradice právní úpravy duševního vlastnictví na českém území sahá 

poměrně daleko do minulosti. Prvním normativním zakotvením 

autorskoprávní ochrany bylo vydání Císařského patentu z 19. října 1846  

č. 922 s. b. z. s., který byl následně novelizován Ministerským 

nařízením č. 6/1859 ř. z. a zákonem č. 78/1893 ř.z. o prodloužení 

ochranných lhůt literárního a uměleckého vlastnictví. Císařský patent 

poprvé formuloval zásady ochrany děl literárních, hudebních                

a výtvarných, a to zejména proti neoprávněnému mechanickému 

rozmnožování a proti neoprávněnému veřejnému provozování děl 

                                    
14 Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 95 S. Ct. 2040 (1975) 
15 BARRET, M. Emanuel law outlines – Intellectual Property.  New York: Aspen 
Publishers, 2004. s. 85 
16 KNAP, K.; KUNZ, O. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981. s. 23 
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dramatických, přičemž výrazně přihlížel k ochraně zájmů autorů těchto 

děl.17  

Regulace této oblasti pokračovala dalším významným právním aktem, 

zákonem č. 197/1895 ř. z., o právu původskému k dílům literárním, 

uměleckým a fotografickým, který ovšem platil pouze na území 

současné České republiky, zatímco na Slovensku byla v té době platná 

úprava uherského zákona č. XVI z roku 1884. Obě tyto normy byly     

po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 převzaty  

tzv. recepční normou18 do právního řádu Československé republiky. 

Důležitým byl pro autorskoprávní ochranu i zákon č. 401/1921 Sb., jímž 

Československá republika přistoupila k Bernské úmluvě o ochraně 

literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její berlínské 

revize. Pod číslem 106/1923 Sb. byl pak vydán první autorskoprávní 

zákon Československé republiky, upravující režim nakladatelské 

smlouvy. Jelikož úprava nakladatelské smlouvy nebyla v pozdějším 

autorském zákoně z roku 1926 obsažena, zůstal zákon č. 106/1923 Sb. 

součástí československého právního řádu až do roku 1953. 

K unifikaci autorského práva na území Československé republiky došlo 

již v roce 1926, tedy ještě dříve, než proběhla unifikace práva 

občanského, a to zákonem č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu 

k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. Ten byl nahrazen       

až  zákonem  č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), 

publikovaném ve Sbírce zákonů 31. prosince 1953. Přijetí tohoto 

právního předpisu bylo reakcí na vydání nového občanského zákoníku 

v roce 1950, přičemž jeho obsah reflektoval samozřejmě politické        

a ekonomické podmínky 50. let. Novým ideologickým východiskům 

doby odpovídá i účel zákona, nastíněný v § 1. Tím bylo mimo jiné 

zaručení účasti nejširší masy pracujících na výsledcích tvůrčí činnosti 

autorů tak, aby se jejich díla stala účinným nástrojem budování 
                                    
17 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 186 - 187 
18 zákon č. 11/1918 Sb. z. 
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socialistické společnosti. Zákon zahrnoval kromě úpravy práv 

autorských též ustanovení o právech příbuzných právu autorskému      

a o postavení kulturních fondů a ochranných autorských organizací. 

V důsledku rozsáhlých kodifikací soukromého práva, prováděných 

počátkem 60. let, došlo i k přijetí nového autorského zákona, který 

navazoval zejména na nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Stalo se 

tak zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých                

a uměleckých (autorský zákon), který byl až do roku 2000 základem 

platné české právní úpravy. Celkově byl zákon pojat jako norma       

tzv. socialistického práva.19 Jeho základním úkolem tak bylo zajistit 

účinnou ochranu celospolečenských zájmů na tvorbě a šíření 

socialistické kultury a oprávněných zájmů autorů, jakož i podmínky pro 

mezinárodní kulturní výměnu.20 Zákon obsahoval i některá ustanovení 

administrativně direktivní povahy, která příliš zvýrazňovala úlohu státu 

při nakládání s díly a jejich užití, a jeho koncepce se tak brzo stala 

překonanou. K první novelizaci tohoto zákona však došlo až roku 1990 

zákonem č. 89/1990 Sb. Účelem novely bylo kromě jiného odstranění 

prvků administrativně direktivního řízení, ale i umožnění autorskoprávní 

ochrany počítačových programů. V 90. letech byl zákon ještě několikrát 

novelizován a byla k němu vydána řada prováděcích předpisů, které 

mimo jiné zavedly zpoplatnění prázdných audio a video kazet               

a kopírovacích zařízení, jakožto určitou formu odškodnění autorů        

za ušlé příjmy v důsledku pořizování kopií děl uživateli pro jejich osobní 

potřebu.21   

Autorský zákon z roku 1965, který se v důsledku četných novel stal 

nepřehledným a byla narušena jeho systematika,  byl nahrazen v roce 

2000 zcela novým zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,        

                                    
19 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 1994. s.79 
20 KNAP, K. Smluvní vztahy v právu autorském. Praha: Orbis, 1967. s. 11 
21 ŠEBELOVÁ, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: 
Computer Press, 2006. s. 15 
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů22, který nabyl účinnosti 1. prosince 2000.  

 

1.4 Vývoj Copyright Law a jeho prameny 

 

Copyright Law má ve Spojených státech amerických velmi bohatou 

historii. Jeho původ je spatřován v anglickém právu, a to především 

v takzvaném Anenském statutu, prvním autorskoprávním zákoně. Ten 

vešel v platnost ve Velké Británii za vlády královny Anny již v dubnu 

roku 1710 a stal se tak významným milníkem v oblasti ochrany práv 

autorů k jejich dílům. Potřeba autoritativní úpravy na tomto poli 

vycházela především z vynálezu knihtisku v 15. století, jenž zapříčinil 

rychlejší a snazší šíření myšlenek v psané podobě a tím pádem             

i omezení kontroly autora nad jeho dílem, které do té doby často 

existovalo pouze v jednom rukopisném originále. Podmínkou přiznání 

ochrany dílu dle Anenského statutu byla jeho registrace u cechu 

knihtiskařů, který se staral o vedení seznamů chráněných knih             

a zároveň ukládal jejich kopie do univerzitních knihoven, čímž zajišťoval 

ke knihám přístup alespoň určité části veřejnosti.23 Pohnutkou, jež 

královnu Annu vedla k přijetí tohoto autorskoprávního předpisu, však 

nebyla snaha podpořit vzdělanost a tvůrčí činnost svých poddaných. 

Formální regulační princip zavedený Anenským statutem byl totiž 

ideálním nástrojem cenzury a poskytoval tak monarchii dokonalou 

kontrolu nad veškerými díly, která ve Velké Británii vycházela. 

Copyrightová ochrana má ve Spojených státech amerických podobu 

práva federálního a přijímání právních předpisů v této oblasti tak náleží 

výhradně Kongresu. Tato jeho výlučná pravomoc je zakotvena přímo 

v článku I, odstavci 8 Ústavy Spojených států amerických. Ten přímo 
                                    
22 Dále také jen „autorský zákon“ a „AZ“ 
23 RIMMER, M. Digital copyright and the consumer revolution: hands off my iPod. 
Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007. s. 4 
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stanoví, že: „Kongres má pravomoc podněcovat rozvoj vědy a umění 

poskytováním, na omezenou dobu, autorům a vynálezcům výlučná 

práva k jejich dílům a objevům.“ Tato klauzule tak vytvořila základ pro 

pravomoc Kongresu formou právních předpisů přiznávat, vymezovat     

a limitovat copyright. Tím také vzniknul předpoklad pro dosažení 

kýženého kompromisu mezi potřebou povzbudit tvořivost ochranou 

zájmů autorů, a mezi veřejným zájmem na přístupu k jejich výtvorům. 

Jak se nechal slyšet the Supreme Court ve sporu Wheaton v. Peters (8 

Pet.) 591 (1834), copyrightová ochrana spočívá pouze a jedině 

v postupu Kongresu a na poli Copyright Law tedy neexistuje žádné 

nepsané federální „common law“.24 Jediným zdrojem pro přiznání a 

právní úpravu copyrightu tak byl zákon přijatý a čas od času 

novelizovaný Kongresem. Legislativa států a rozhodování jejich soudů 

nehrála žádnou významnější roli. Ochrana common law prostřednictvím 

státní legislativy byla přiznána pouze nepublikovaným dílům, ale i tato 

dvojkolejnost byla průběžně omezována a definitivně odstraněna 

federálním zákonem z roku 1976.  

Kongres svého ústavního práva využil poprvé hned v roce 1790           

a během svého teprve druhého zasedání přijal the Copyright Act of 

1790, první americký autorskoprávní zákon. Ten však výrazně čerpal  

z Anenského statutu a vztahoval se pouze na knihy, mapy a diagramy, 

zatímco malby, kresby a hudební díla byla z jeho působnosti 

vynechána. Zákon byl vytvořen na striktně teritoriálním principu          

a ochranu tak poskytoval pouze občanům USA a dílům na jejich území 

vytvořeným, které splnily požadavek registrace. 

The Copyright Act of 1790 byl novelizován roku 1802 a následně 

nahrazen novým zákonem z roku 1831, který prodloužil trvání 

copyrightu a zároveň přiznal právo požádat po jeho vypršení o obnovu 

ochrany vdovám, vdovcům a potomkům zemřelých autorů. 

                                    
24 HALPERN S. W.; O`NEILL, C. W. a kol. Copyright – Protection of Original 
Expression. Durham: Carolina Academic Press, 2002. s. 5 
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Zásadním mezníkem ve vývoji Copyright Law na území USA bylo přijetí 

the Copyright Act of 1909. Ten přiznával copyrightovou ochranu 

originálním autorským dílům za splnění dvou podmínek: dílo muselo být 

publikováno a opatřeno copyrightovou doložkou. Opomenutí doložky 

způsobovalo, že dílo nebylo vůbec copyrightem chráněno a bylo tedy 

dílem volným. Zákon byl nahrazen novou komplexní normou v roce 

1978, avšak jeho úprava se i nadále vztahuje na díla, k nimž vzniklo 

právo copyrightu před 1. lednem 1978. 

Dodnes platný je the Copyright Act of 1976, Title 17 of the United 

States Code25, který vešel v účinnost 1. ledna 1978, po téměř dvaceti 

letech snahy o zpracování nového předpisu, který by komplexně upravil 

tuto oblast práva a zároveň byl natolik flexibilní, aby dostatečně 

reflektoval neustále se měnící podmínky ve společnosti. Barbara Ringer, 

tehdejší ředitelka amerického úřadu the Copyright Office26, se nechala 

slyšet, že v podstatě každá jednotlivá část zákona je výsledkem alespoň 

jednoho kompromisu, reagujícího na konstantně se měnící technologie, 

obchodní a finanční zájmy, politické a sociální podmínky, jakož i soudní 

rozhodnutí.27 

The Copyright Act of 1976 vychází z předcházející právní úpravy, kterou 

dále rozvíjí a upřesňuje, ale zároveň přinesl významnou změnu na poli 

ochrany autorských děl odstraněním dvojkolejnosti federálního             

a státního práva, zmíněné výše. Jeho největším přínosem je však 

bezesporu odstranění povinné registrace díla, podmiňující poskytnutí 

copyrightové ochrany, a tím pádem i přechod amerického Copyright 

Law k neformálnímu principu. 

                                    
25 Dále také 17 U.S.C., nebo copyrightový zákon. 
26 The Copyright Office je federální úřad, vykonávající správu v oblasti copyrightové 
ochrany. Jeho činnost spočívá zejména v provádění dobrovolných registrací děl 
chráněných copyrightem, ale působí i jako poradní orgán Kongresu a vlády v oblasti 
Copyright Law. 
27 PLOMAN, E. W.; HAMILTON, L. C. Copyright – Intellectual property in the 
information age. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. s. 97 
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Jádro předpisu leží zejména v prvních pěti z celkem třinácti kapitol. 

Kapitola č. 1 vymezuje předmět a rozsah copyrightu. Zvlášť důležitý je 

její první paragraf, č. 101, obsahující definice mnoha podstatných 

institutů, jakými jsou například prvky „works made for hire“, nebo 

definice zveřejnění díla, jejichž vysvětlení se ve zbytku copyrightového 

zákona již neobjevuje. Kapitola č. 2 se věnuje vlastnictví a převodu 

copyrightu, Kapitola č. 3 pak obsahuje úpravu trvání copyrightové 

ochrany a Kapitola č. 4 stanoví formální podmínky copyrightové doložky 

a registrace. Za zmínku stojí rovněž i dvanáctá Kapitola, do které byla 

vtělena novela zákona, provedená tzv. Digital Millennium Copyright 

Actem z roku 1998, implementujícím dvě tzv. internetové smlouvy 

Světové organizace duševního vlastnictví WIPO z roku 1996. 

I přes cíle vytyčené právu copyrightu ústavou, je značná část právní 

úpravy ovlivněna lobbingem a proto je možné nalézt v copyrightovém 

zákoně ustanovení, která mohou postrádat logiku nebo se zdát 

neintuitivní. Příkladem je mimo jiné možnost autorů fotografií získat 

ochranu pro soubor publikovaných fotografií, zatímco autoři ostatních 

druhů uměleckých děl mohou předkládat k registraci pouze soubory děl 

nepublikovaných.28  

Právní úpravu copyrightového zákona z roku 1976 doplňuje mimo jiné   

i the Code of Federal Regulations, kodifikující pravidla vztahující se ke 

copyrightu, publikovaná výkonnými úřady a resorty federální vlády. 

  

                                    
28 HEMMINGS KENT, M.; KAUFMAN, J. J. An associate’s guide to the practice of 
copyright law. New York: Oxford University Press, 2009. s. 5 
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1.5 Prameny českého autorského práva 

 

1.5.1 Národní prameny 

 

V současné době je hlavním pramenem českého autorského práva 

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 

1. prosince 2000. Jeho moderní koncepce vychází z reakce na vývojové 

tendence v oblasti autorského práva a také ze snahy se co nejvíce 

přiblížit právu komunitárnímu. Dle důvodové zprávy k návrhu 

autorského zákona v něm byly zohledněny nejen již účinné právní 

předpisy Evropských společenství, jež se Česká republika zavázala 

respektovat dohodou zakládající přidružení mezi Českou republikou      

a Evropským společenstvím29, ale i návrh tzv. informační směrnice30, 

která v té době teprve procházela legislativním procesem. 

Nový autorský zákon přinesl komplexní úpravu práv autorských a práv 

souvisejících s právem autorským, mezi něž poprvé zařadil i právo 

výrobce zvukově-obrazového záznamu a právo nakladatele, a pojal       

i kolektivní správu práv, která byla dříve samostatně upravena 

zákonem č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv 

autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů. 

Platný autorský zákon byl k dnešnímu dni pětkrát novelizován, a to 

zákony č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2006 

Sb. a č. 168/2008 Sb. Významná byla zejména novela čtvrtá, 

označovaná jako „euronovela“, jejímž cílem byla transpozice směrnic 

Evropských společenství, přijatých po schválení autorského zákona. 

                                    
29 Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně      
a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, publikována 
pod č. 7/1995 Sb. 
30 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001        
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 
v informační společnosti 
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Touto novelou byla mimo jiné transponována i tzv. informační 

směrnice, jejíž návrh nový autorský zákon nepříliš úspěšně reflektoval 

již v roce 2000.  

S úpravou autorského zákona souvisejí samozřejmě i další právní 

předpisy práva soukromého i veřejného. Kromě již zmíněného 

Občanského zákoníku, Ústavy a Listiny základních práv a svobod jsou to 

mimo jiné: 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;  

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

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

• zákon č. 273/1993 Sb., tzv. zákon o audiovizi;  

• zákon č. 37/1995 Sb., tzv. vydavatelský zákon;  

• zákon č. 46/2000 Sb., tzv. tiskový zákon;  

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

vysílání;  

• zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže;  

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

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

 

1.5.2 Vliv komunitárního práva na autorskoprávní ochranu v ČR 

 

Členství České republiky v Evropské unii s sebou pochopitelně přineslo 

a nadále přináší změny i v oblasti autorskoprávní ochrany. Závazkům, 

které na sebe Česká republika vzala v souvislosti s podpisem Evropské 

dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy, vyhlášené pod č. 7/1995 Sb., 

dostála přijetím nového autorského zákona v roce 2000. Tato takzvaná 

Evropská dohoda je stěžejním dokumentem, od něhož se odvíjejí 
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veškeré harmonizační tendence českého národního práva 

s komunitárním právem evropským.31 

Na právní ochranu autorských děl v České republice a celé Evropské 

unii mají vliv následující směrnice: 

• směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 

ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 

91/250/EHS); 

• směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006         

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti 

duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem 

(kodifikované znění směrnice 92/100/EHS); 

• směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci 

určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním 

souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu; 

• směrnice EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006         

o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících (kodifikované znění směrnice 93/98/EHS); 

• směrnice EP a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 

ochraně databází; 

• směrnice EP a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001             

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti (tzv. informační směrnice); 

• směrnice EP a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu   

na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla   

(tzv. resale směrnice); 

• směrnice EP a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního 

vlastnictví.32 

                                    
31 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 190 
32 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm a 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=364 (otevřeno dne 28.3.2010) 
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1.6 Mezinárodní prameny autorského práva 

 

Ochrana autorskoprávních vztahů se původně vyvinula na národním 

principu. Státy přiznávaly autorská práva a poskytovaly jejich ochranu 

pouze vlastním občanům a v rámci svého území. Tento způsob 

nakládání s autorskými právy se však záhy ukázal být nedostatečným. 

Velmi rychlý vývoj společnosti, umocněný koncem 18. století příchodem 

průmyslové revoluce, měl za následek významné sociálně-ekonomické  

a kulturní změny, které se pochopitelně musely časem odrazit               

i v právních řádech jednotlivých států. Došlo ke zjednodušení dopravy  

a tím i ke snadnějšímu navazování mezinárodních společenských 

vztahů. Tím byla otevřena cesta téměř neomezenému šíření autorských 

děl, kterému napomáhala i jejich nehmotná povaha a tedy v zásadě      

i místní neomezenost. V důsledku tohoto vývoje vyvstala potřeba 

mezinárodní spolupráce na poli poskytování právní ochrany autorům    

a jejich dílům. Rozsáhlá mezinárodní regulace ochranu územně rozšířila 

a částečně i sjednotila právní úpravu autorskoprávních vztahů 

jednotlivých států.  

 

Nejdůležitější mezinárodní dokumenty na poli autorského práva: 

 

• Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl                  

z 9. září 1886  

 

 Bernská úmluva je nejstarší mezinárodní smlouvou v oblasti 

autorských práv a současně dodnes platným základním dokumentem 

mezinárodní úpravy autorských práv.  
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K její berlínské revizi přistoupila Československá republika v roce 

192133 a stala se tak členem Mezinárodní unie na ochranu děl 

literárních a uměleckých (tzv. Bernská unie), kterou úmluva vytváří. 

Většina signatářů Bernské úmluvy je vázána jejím pařížským zněním, 

jehož se Česká republika účastní od 11. dubna 1980.34 Spojené státy 

americké k Bernské úmluvě ve znění pařížského protokolu přistoupily až 

k 1. březnu 1989. Důvodem dlouhého otálení se vstupem do Bernské 

unie byla nekonzistentnost americké právní úpravy se standardy 

poskytovanými úmluvou autorům členských zemí. V rozporu 

s požadavky úmluvy byla jednak doba ochrany autorského díla dle 

americké úpravy, která zdaleka nedosahovala minimálního trvání 

zakotveného úmluvou a rovněž skutečnost, že ochrana poskytovaná 

Spojenými státy americkými byla postavena na striktně formálním 

principu. Mnoho změn, které přinesl do amerického právního řádu     

the Copyright Act of 1976, bylo přijato právě kvůli záměru přistoupit 

k Bernské úmluvě a následující legislativa byla tvořena speciálně 

k usnadnění plánovaného vstupu mezi členské státy unie.35 

Bernská úmluva je spravována Světovou organizací duševního 

vlastnictví (WIPO), sídlící v Ženevě, a v současnosti se jí účastní 164 

států. 

Cílem úmluvy je poskytnout autorským dílům v rámci členských států 

alespoň minimální ochranu. Základním principem, jenž úmluva zavádí, 

je princip národní ochrany, jehož obsahem je závazek členských států 

poskytnout autorským právům autorů pocházejících z jiných členských 

států alespoň takový stupeň ochrany, jaký poskytují svým vlastním 

státním příslušníkům. Ochrana nesmí být podmíněna splněním 

jakýchkoli formálních požadavků. Princip národní ochrany je 

modifikován principem minimální ochrany, podle něhož jsou členské 

                                    
33 Bernská úmluva byla vyhlášena pod č. 401/1921 Sb. 
34 vyhl. MZV č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. MZV č. 19/1985 Sb. 
35 HALPERN S. W.; O`NEILL, C. W. a kol. Copyright – Protection of Original 
Expression. Durham: Carolina Academic Press, 2002. s. 18 
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státy povinny garantovat určitá, Bernskou úmluvou dohodnutá práva, 

bez ohledu na to, zda stát taková práva přiznává svým vlastním státním 

příslušníkům. Ochrana autorských práv, zakotvená Bernskou úmluvou, 

je ovládána zásadou teritoriality, podle níž se autorskoprávní vztahy řídí 

vždy právem státu, na jehož území si autor ochranu nárokuje.  

 

• Úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z Buenos Aires 

 

Úmluva z Buenos Aires, podepsaná 11. srpna 1910 v argentiské 

metropoli, byla první důležitou mezinárodní autorskoprávní smlouvou, 

ke které Spojené státy americké přistoupily. Smlouva, jejímiž signatáři 

byly pouze státy západní polokoule, požadovala, aby chráněná díla 

nesla označení „All rights reserved“, tedy Všechna práva vyhrazena. 

Tato formalistická koncepce ale byla pozdějšími mezinárodními 

dokumenty překonána. 

 

• Všeobecná úmluva o autorském právu z 6. září 1952 

 

Všeobecná úmluva byla uzavřena v Ženevě a revidována 24. července 

1971 v Paříži. Bývalé Československo se jí účastní od 6. ledna 1960,36 

pařížským zněním je pak naše země vázána od 17. dubna 1980.37 

Spojené státy americké ratifikovaly původní znění 6. prosince 1954, 

pařížského znění se pak účastní od 18. září 1972. 

Členské státy Všeobecné úmluvy netvoří unii a úmluvy použijí pouze   

ve vztahu ke státům, které nejsou členy Bernské unie. 

                                    
36 vyhl. č. 2/1960 Sb., ve znění úředního sdělení č. 16/1960 Sb. 
37 vyhl. č. 134/1980 Sb. 
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Význam Všeobecné úmluvy spočívá v zavedení tzv. copyrightové 

doložky. Ta stanoví povinnost členských států s registračním principem 

zajistit ochranu dílům z jiných členských států ve stejném rozsahu, 

v jakém by jim byla poskytnuta, pokud by byla díla v daném státě 

registrována. Podmínkou je, že díla jsou za díla autorská označena       

a jsou opatřena symbolem ©. 

Vzhledem k tomu, že většina signatářů Všeobecné úmluvy se již účastní 

Bernské unie, je význam úmluvy v současné době téměř překonán. 

 

• Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců 

zvukových záznamů a rozhlasových organizací 

 

Tato úmluva byla uzavřena v Římě 26. října 1961 a náš stát se jí 

účastní od 14. srpna 196438, zatímco Spojené státy americké signatáři 

nejsou. Obsahem úmluvy je úprava majetkových práv výkonných 

umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních 

vysílatelů. Mezi minimální práva zaručená úmluvou patří zákaz 

zaznamenání dosud nezachyceného vystoupení bez souhlasu výkonného 

umělce, nebo zákaz bez souhlasu umělce jeho vystoupení veřejně 

vysílat. Důvodem nepřistoupení USA k úmluvě je právě ono zmiňované 

právo umělce rozhodovat o vysílání jeho vystoupení, které je v rozporu 

s americkým Copyright Law. Podle něj totiž o vysílání zvukového 

záznamu vystoupení rozhoduje výrobce záznamu, nikoliv sám umělec. 

Američtí výrobci zvukových záznamů jsou nicméně chráněni Ženevskou 

úmluvou o ochraně výrobců zvukových záznamů z 29. října 1971, která 

jim poskytuje ochranu zejména proti neautorizovanému vytváření kopií 

jejich záznamů v zemích, jejichž právní řád nerozeznává zvukový 

záznam jako chráněné autorské dílo. 

                                    
38 vyhl. č. 192/1964 Sb., ve znění opravy č. 157/1965 Sb. 
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• Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví 

(Dohoda TRIPS) 

 

Dohoda TRIPS byla uzavřena v souvislosti s Dohodou o zřízení Světové 

obchodní organizace (WTO) a Česká republika se jí účastní od 1. ledna 

199639, Spojené státy americké jsou členy WTO a signatáři Dohody 

TRIPS od 1. ledna 1995. 

V oblasti ochrany autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským odkazuje Dohoda TRIPS na minimální úroveň ochrany, 

stanovenou Bernskou úmluvou. 

Hlavním cílem dohody je podporovat ochranu práv duševního 

vlastnictví, omezit překážky mezinárodního obchodu a zároveň zabránit 

tomu, aby se sama opatření přijímaná na ochranu práv duševního 

vlastnictví stala bariérou legitimního obchodu. 

 

• Smlouva WIPO o právu autorském (WCT) a Smlouva WIPO                 

o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT) 

 

Tyto takzvané internetové smlouvy z 20. prosince 1996, sjednané na 

půdě Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě, jsou 

nejnovějšími mezinárodními smlouvami na poli ochrany autorských 

práv. Spojené státy americké implementovaly obě smlouvy v roce 1998 

prostřednictvím již zmíněného Digital Millennium Copyright Act, který 

doplnil autorský zákon z roku 1976. Česká republika přistoupila ke 

Smlouvě WIPO o právu autorském 6. března 200240 a ke Smlouvě 

                                    
39 sdělení MZV č. 191/1995 Sb. 
40 Sdělení MZV č. 33/2002 Sb. m. s. 
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WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech        

20. května téhož roku.41 

První ze smluv definuje jako autorská díla i počítačové programy            

a databáze a zavádí tak jejich autorskoprávní ochranu. Druhá smlouva 

se věnuje právům výkonných umělců, kupříkladu zpěváků, herců či 

hudebníků, jakož i výrobců zvukových záznamů.  

  

                                    
41 Sdělení MZV č. 48/2002 Sb. m. s. 
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2. PŘEDMĚT A VZNIK OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV 

 

2.1 Česká republika: „Autorské dílo“ 

 

Předmětem autorskoprávní ochrany v právním řádu České republiky,     

a tedy i jedním ze stěžejních pojmů autorskoprávních předpisů, je 

autorské dílo. To je vymezeno v kogentním ustanovení § 2 části první 

AZ. Jeho definice je složena z generální klauzule, označující pojmové 

znaky, které jsou pro ochranu vyžadovány od každého díla,                 

a z demonstrativního výčtu jednotlivých druhů děl. Obě části definice 

díla jsou dále doplněny několika výjimkami a bližší specifikací podmínek 

ochrany.  

Pojmové znaky autorského díla, stejně jako neuzavřený výčet 

jednotlivých druhů děl, umožňují poskytnutí ochrany i dílům dosud 

neznámého druhu, nebo dílům, u nichž je možnost autorskoprávní 

ochrany v současné době sporná.42 

 

2.1.1. Pojmové znaky autorského díla 

 

Pojmové znaky, jimž musí vyhovovat každé dílo, chce-li získat 

autorskoprávní ochranu, stanoví generální klauzule, obsažená 

v odstavci 1 § 2 autorského zákona. Předmětem práva autorského je 

podle ní dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo 

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

                                    
42 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 15 
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Každé dílo musí splňovat kumulativně následující pojmové znaky, 

požadované autorským zákonem: 

1. Musí jít o dílo umělecké či vědecké. Autorský zákon v definici 

autorského díla zmiňuje výslovně i díla literární. Z gramatického 

výkladu je však zřejmé, že je AZ považuje, v souladu 

s historickým vývojem i tendencemi mezinárodního práva,         

za jeden z druhů děl uměleckých a nikoliv za samostatnou 

kategorii. 

2. Dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 

Autorský zákon v současné době neobsahuje definici tvůrčí 

činnosti, avšak z výrazu samotného vyplývá, že jde o duševní 

činnost, vedoucí k vytvoření nehmotného výtvoru, která je 

významně ovlivněna osobními vlastnostmi autora. Pro poskytnutí 

ochrany není podstatné, zda autor tuto činnost vykonával přímo, 

či například prostřednictvím počítače. Avšak o autorské dílo 

nepůjde v případě, že bylo zcela vytvořeno automatickou činností 

počítače či jiného technického přístroje, bez tvůrčího přičinění 

autora. Dále je nutné, aby se jednalo o výtvor jedinečný, 

originální. Vzhledem k tomu, že dílo je výsledkem duševní 

činnosti individuálně určené osoby, případně skupiny osob, je 

statisticky vzato téměř nemožné, aby existovala dvě naprosto 

totožná díla, vytvořená různými autory. Pokud by se taková díla 

vyskytla, znamenalo by to, že jedno z nich musí být plagiátem, 

nebo že se vůbec nejedná o díla ve smyslu autorského zákona.43 

3. Posledním z pojmových znaků je požadavek, aby bylo dílo 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Jde o znak 

neformálního přístupu k ochraně autorských práv, neboť dílo 

nemusí být fakticky vnímáno, ani zaznamenáno na hmotný 

substrát. Postačí, že je způsobilé zhmotnění, a tím i vnímání 

osobou odlišnou od autora, byť jen dočasně, například tak,        
                                    
43 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 20 
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že autor přednese svou báseň. Tento přístup potvrzuje mimo jiné 

i § 9 odst. 2 AZ, podle něhož zničením věci, jejímž 

prostřednictvím je dílo vyjádřeno, jeho autorskoprávní ochrana 

nezaniká.  

 

2.1.2. Jednotlivé druhy autorských děl 

 

Demonstrativní výčet doplňující generální klauzuli vymezuje některá 

z jednotlivých druhů děl, kterým autorský zákon poskytuje ochranu.   

Je to zejména dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, 

dramatické a hudebně dramatické, choreografické a pantomimické, dílo 

fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 

audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo 

malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.44 Autorský 

zákon ve většině případů jednotlivé druhy děl nevymezuje, což rovněž 

přispívá k ochraně děl dosud neznámého typu. 

 

2.1.3. Upřesnění podmínek  ochrany autorských děl 

 

V odstavcích 2 až 6 ustanovení § 2 uvádí autorský zákon několik 

výjimek a upřesnění pravidel poskytování autorskoprávní ochrany.  

Pojmové znaky autorského díla, zejména pak požadavek jedinečnosti 

výsledku tvůrčí činnosti autora, by samy o sobě mohly bránit ochraně 

některých děl, které ze své podstaty, jako i z důvodu velmi rychlého 

technického vývoje, často postrádají autorskou jedinečnost. Proto        

§ 2 odst. 2 zavádí pod vlivem mezinárodního i komunitárního práva 

                                    
44 § 2 odst. 1 AZ 
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ochrannou právní fikci, jež označuje počítačové programy, databáze, 

fotografie a díla vyjádřená postupem podobným fotografii za autorská 

díla ve smyslu tohoto zákona. Předpokladem užití fikce je, že dílo je 

autorovým vlastním duševním výtvorem, nemusí se však vyznačovat 

statistickou jedinečností. 

Autorský zákon dále rozšiřuje předmět ochrany nejen na dílo 

dokončené, ale i na jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Ty však musí 

samy o sobě splňovat pojmové znaky díla, vyjádřené v odstavci 1. 

Ochrana, právní teorií rozlišovaná na vnější a vnitřní, je poskytována i 

názvu díla a jménům postav. V případě ochrany vnější splňují jména 

postav či název díla samy o sobě pojmové znaky autorského díla          

a mohou tak existovat a požívat ochrany i mimo dílo jako celek. Naopak 

ochrana vnitřní znamená, že tyto prvky jsou chráněny v rámci ochrany 

celého díla, jehož jsou součástí.45 

 Předmětem práva autorského je dále výslovně i dílo vzniklé tvůrčím 

zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka.46 

Odstavec 5 se pak zabývá vymezením díla souborného, za něž označuje 

mimo jiné časopis nebo encyklopedii, splňující způsobem výběru nebo 

uspořádání obsahu podmínky odstavce 1. 

Ustanovení § 2 vymezuje autorské dílo i negativně, když z ochrany 

vyjímá zejména námět díla, denní zprávu nebo podobný údaj, 

myšlenku, postup, či princip, objev či vědeckou teorii a jiné podobné 

nehmotné statky. Ty samy o sobě postrádají jeden z pojmových znaků, 

a to literární, umělecké, nebo jiné vědecké ztvárnění a nejde tedy o díla 

ve smyslu autorského zákona, ani kdyby v něm toto ustanovení 

deklaratorní povahy chybělo.47 

 
                                    
45 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 204 
46 § 2 odst. 4 AZ 
47 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 64 
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2.1.4 Vznik autorskoprávní ochrany podle českého práva 

 

Jak již bylo zmíněno výše, české autorské právo je, v souladu s úpravou 

Bernské úmluvy, založeno na ryze neformálním přístupu k poskytování 

ochrany. Ke vzniku autorského práva není třeba zachycení díla 

v hmotné podobě, ať už trvale, nebo dočasně, jeho zveřejnění, ani 

žádný formální požadavek, jako je registrace díla, či zaplacení 

registračního poplatku. Český autorský zákon přisuzuje vznik 

autorského práva okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě.48  

Pro vznik ochrany díla je tak nepodstatná i skutečnost, zda je dílo 

označeno tzv. copyrightovou doložkou, tedy symbolem ©, spolu 

s uvedením jména autora a roku zveřejnění díla. Takové označení plní 

v současné době spíše funkci informační, ale zároveň zaručuje ochranu 

díla v zemích, jež jsou signatáři Všeobecné úmluvy o autorském právu,     

a jinak požadují pro vznik autorskoprávní ochrany k dílu některé 

formální předpoklady. 

Autorský zákon v současnosti nepřináší výklad výrazu „okamžik 

vyjádření díla v jakékoli objektivně vnímatelné podobě“. Demonstrativní 

výčet způsobů vyjádření díla lze částečně dovozovat z definice 

autorského díla v § 2 zákona. Podle profesora Telce mezi způsoby 

vyjádření díla patří například slovo, ať psané nebo mluvené, písmo, 

náčrt, ale i barva a tvar, světlo a stín, zvuk, pohyb, nebo i ztvárnění 

anorganické látky (např. sněhu), nebo organické látky (např. některé 

cukrářské výrobky).49 

České autorské právo nepožaduje, aby dílo bylo vnímatelné všeobecně, 

každým člověkem. Postačí jeho potenciální vnímatelnost i jen 

omezeným okruhem osob, které jsou obdařeny například zvláštní 
                                    
48 § 9 odst. 1 AZ 
49 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 127 
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technickou způsobilostí. Ochrany tak požívají mimo jiné i hudební díla 

vyjádřená notovým zápisem, nebo díla zaznamenaná pouze Braillovým 

slepeckým písmem. Stejně tak není požadavek objektivní seznatelnosti 

omezen na vnímání přímé, ale je naplněn i v případě, že dílo lze vnímat 

pouze prostřednictvím určitého technického zařízení. 

 

2.2 USA: „Original works of authorship“ 

 

Definice předmětu ochrany amerického copyrightového práva je 

obsažena v § 102 zákona the Copyright Act of 1976. Generální klauzule, 

zachycená v § 102 odst. (a), vymezuje jednak znaky nezbytné pro 

přiznání ochrany, jakož i demonstrativní výčet jednotlivých kategorií, 

jimž je ochrana federálním právem poskytována.  

Zákonná ochrana je přiznána tzv. „original works of authorship“50, tedy 

původním autorským výtvorům, za předpokladu, že jsou zachycena 

v hmotné podobě na jakémkoliv nosiči, ať již v současnosti známém, 

nebo v budoucnosti vyvinutém, prostřednictvím něhož mohou být 

vnímány, reprodukovány, nebo jinak sděleny, a to přímo,               

nebo za pomoci přístroje nebo zařízení. Tato původní autorská díla 

zahrnují následující kategorie: 

1. Literární díla; 

2. Hudební díla, včetně jakýchkoli doprovodných slovních vyjádření; 

3. Dramatická díla, včetně jakékoli doprovodné hudby; 

4. Pantomimická a choreografická díla; 

5. Výtvarná, grafická a sochařská díla; 

6. Filmy a ostatní audiovizuální díla; 

7. Hudební nahrávky; 

8. Architektonická díla. 

                                    
50 Dále také autorské dílo, původní autorské dílo. 
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Ustanovení § 102 odst. (b) zákona 17 U.S.C. pak doplňuje definici 

negativním vymezením předmětu Copyright Law. Ochrana se podle něj 

za žádných okolností nevztahuje na myšlenky, postupy, procesy, 

systémy, způsoby provozu, koncepty, principy, nebo objevy, bez ohledu 

na formu, kterou jsou popsány, vysvětleny, ilustrovány, nebo začleněny 

do díla způsobilého copyrightové ochrany. Chráněn je tak pouze 

způsob, jakým jsou tyto faktické prvky díla vyjádřeny, nikoliv však 

myšlenky jako takové. 

Pojmovými znaky původních autorských děl, požadovanými Ústavou 

Spojených států amerických a na jejím základě federálními předpisy, 

jsou tedy originalita a zachycení na hmotný nosič. Podstatnou roli 

v rozlišení děl, kterým bude přiznána copyrightová ochrana, pak hrají    

i pojmy autorství a způsob vyjádření myšlenky.  

 

2.2.1 Požadavek originality 

 

Aby výtvor autora získal ochranu podle Copyright Law, musí splnit 

požadavek originality. To však neznamená, že je nezbytné, aby se dílo 

vyznačovalo naprostou novostí. Pojem originality, jak je v této 

souvislosti vykládán, má dvě roviny. Jednak musí být dílo nezávisle 

vytvořeno autorem. Ten tedy musí vynaložit určité duševní úsilí           

a nikoliv jen napodobit dílo jiného autora. Zároveň musí dílo vykazovat 

alespoň minimální stupeň kreativity. Ten je vskutku velmi nízký, takže 

drtivé většině autorských výtvorů nečiní problém požadavek uspokojit.           

Za dostatečně kreativní jsou často považovány například popisy 

produktů a návody k použití na etiketách výrobků.51 

Požadavek minimálního standardu originality pomohl významně 

upřesnit jeden z nejznámějších rozsudků v oblasti Copyright Law,       

                                    
51 BARRETT, M. Emanuel law outlines – Intellectual Property. New York: Aspen 
Publishers, 2004. s. 88 
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ve věci Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.52 

The Supreme Court v tomto případě rozhodl, že telefonní seznam,    

tzv. „white pages“, nenaplnil požadavek originality, protože abecední 

seřazení uživatelů telefonních služeb spolu s uvedením města bydliště  

a telefonního čísla postrádá minimální stupeň kreativity. Jména, města 

a telefonní čísla jsou fakta, která nezakládají nárok na copyrightovou 

ochranu. Tu může požívat autorovo originální seřazení těchto faktů, 

nicméně soud v tomto případě dostatek originality neshledal. Podle něj 

však pro poskytnutí ochrany není třeba, aby fakta byla uspořádána 

nějakým zcela inovativním a překvapivým způsobem. Jejich výběr a 

seřazení však nemůže být tak mechanické či rutinní, aby nevyžadovalo 

naprosto žádnou kreativitu.  

Tímto rozhodnutím byla odmítnuta tzv. „doktrína sweat of the brow“, 

formulována a zastávána soudy v době účinnosti zákona z roku 1909. 

Na jejím základě byla copyrightová ochrana poskytována autorům 

souborných děl jako jakási kompenzace za vynaloženou námahu        

při zpracovávání fakt. Rozhodnutí ve věci Fest Publications, Inc. však 

potvrdilo požadavek minimální originality jako ústavní zásadu, která 

musí být naplněna v každém jednotlivém případě. Její nahrazení 

vynaloženým úsilím je zcela nepřípustné. 

Americké Copyright Law rovněž nespatřuje dostatečný podíl originality 

v samotných slovech, krátkých frázích či sloganech a proto jim ochranu 

neposkytuje. Nicméně například tituly knih nebo krátké reklamní 

slogany mohou být považovány za obchodní známky a nejsou tak zcela 

zbaveny ochrany. 

Dalším významným principem, ovládajícím Copyright Law ve Spojených 

státech amerických, je princip nediskriminace. Ten vyslovil the Supreme 

Court v roce 1903 v dalším známém sporu Bleistein v. Donaldson 

                                    
52 The Supreme Court of the United States, 1991. 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282 
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Lithographing Co.53 Jednalo se v něm o neoprávněné užití plakátu 

propagujícího cirkusové představení. Na něm byli vyhotoveni artisté, 

podobizna majitele cirkusu a několik sloganů. Nebylo pochyb o tom,    

že při ztvárnění plakátu jeho autor vynaložil určitou míru duševní 

činnosti a že plakát je tedy originálním autorovým vyjádřením. 

Argument společnosti Donaldson Lithographing Co., že plakát je striktně 

užitkové dílo, vytvořené pouze pro komerční účely, a proto není 

ochrany copyrightu hodno, však soud odmítl a ve svém rozhodnutí 

vyslovil princip nediskriminace. Soudy se podle něj mají vyvarovat 

hodnocení kvality díla, nebo toho, zda dílo bylo či nebylo vytvořeno   

pro komerční účely. Pokud by takové stanovisko zohlednily                

při rozhodování o jeho ochraně, šlo by v podstatě o cenzuru, která je  

ve svobodné společnosti naprosto nepřípustná. 

 

2.2.2 Pojem autorství 

 

Ústava Spojených států amerických zmocňuje Kongres k tomu,         

aby autorům přiznal výlučná práva k jejich dílům. Jazyk ústavy používá 

pro dílo poměrně úzký pojem writings, jenž lze doslovně přeložit jako 

spis, nebo psané dílo. Vysvětlení tohoto pojmu však neposkytla ani 

ústava, ani Kongres a tato odpovědnost tak byla ponechána soudům. 

Ty výraz writings vykládají široce, jako originální vyjádření myšlenek. 

Za dílo ve smyslu ústavy jsou tak považována nejen díla literární, ale 

v souladu se zákonnou úpravou mimo jiné i díla hudební, dramatická   

či architektonická. Stejně tak je soudní praxi ponecháno i upřesnění 

výrazu autor. Interpretace obou těchto ústavně zavedených termínů má 

zásadní význam pro rozvoj práva copyrightu. 

Velký vliv na vývoj a interpretaci Copyright Law mělo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z roku 1884 ve věci Burrow – Giles Lithographic 

                                    
53 The Supreme Court of the United States, 1903. 188 U.S. 239, 23 S. Ct. 298 
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Company v. Sarony.54 Fotograf pan Sarony se domáhal ochrany 

fotografie, na které zachytil spisovatele Oscara Wilda. Odpůrce 

argumentoval tím, že fotografie je pouze mechanická reprodukce 

vzhledu reálné osoby, není autorovým originálním vyjádřením a jako 

taková není způsobilá ochrany Copyright Law. Nejvyšší soud však dal  

za pravdu Saronymu, když se nechal slyšet, že i fotograf může být 

autorem a jeho fotografie dílem (writing) ve smyslu ústavy. Jelikož 

Sarony vybral Wildovi pro fotografování kostým, naaranžoval pozadí     

a rekvizity, úhel fotografie i nasvětlení, není pochyb o tom,                

že reprodukci Wildovy podoby ovlivnil svou kreativitou a duševní 

činností. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vyjádřil definici pojmu autor tak,    

že „autorem je ten, komu vše vděčí za svůj původ“. Nejen autoři 

v původním slova smyslu, ale i umělci, skladatelé, fotografové,            

či sochaři jsou autory, jejichž díla, pokud jsou náležitě zachycena          

na pevné médium, jsou díly ve smyslu požadovaném ústavou           

pro přiznání ochrany.55 Rozhodnutí ve prospěch Saronyho tak bylo 

prvním významným krokem k širšímu pohledu na copyright i na pojem 

autora, který je považován za duševního tvůrce předmětu ochrany       

a nikoliv pouze za osobu, která ho mechanicky zaznamenala. S vývojem 

fotografické techniky, aparátů s automatickou kompozicí a bleskem,   

se pozměnil i přístup soudů k ochraně fotografií. Podle něj všechny, 

kromě těch nejvíce mechanických, vykazují dostatečný podíl originality 

a kreativity, aby se na ně ochrana copyrightu vztahovala. 

  

                                    
54 The Supreme Court of the United States, 1884. 111 U. S. 53, 4. S. Ct. 279 
55 HALPERN, S. W.; NARD, C. A.; PORT, K. L. Fundamentals of United States 
Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. New York: Kluwer Law 
International, 2007. s. 50 
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2.2.3 Způsob vyjádření myšlenky 

 

Jedním ze základních principů amerického práva copyrightu je,           

že ochrana je poskytována pouze originálnímu vyjádření myšlenky 

autorem, nikoliv myšlence samotné. Tato zásada je zakotvena ve výše 

citovaném ustanovení § 102 odst. (b) zákona the Copyright Act          

of 1976. The Copyright Office pak toto ustanovení v kodifikaci 

rozhodnutí federální vlády a ústředních úřadů doplňuje o demonstrativní 

výčet prvků, které jsou z copyrightové ochrany vyloučeny. Jde mimo 

jiné o krátké slogany, všeobecně známé symboly, nebo blanketní 

formuláře, bankovní šeky či adresáře. 

§ 102 odst. (b) je výsledkem snahy o kodifikaci rozhodnutí the 

Supreme Court ve věci Baker v. Selden z roku 1879.56 Charles Selden 

publikoval a přihlásil ke copyrightu knihu vysvětlující novou metodu 

účetnictví, která kromě podrobného vysvětlení postupu obsahovala       

i prázdné formuláře pro vedení účetnictví. Odpůrce později vydal knihu 

mírně pozměněných formulářů pro zpracování účetnictví Seldenovou 

metodou. The Supreme Court však odmítl, že by šlo o porušení 

copyrightu s tím, že pokud určitá metoda či postup, vysvětlená pomocí 

chráněného díla, nemůže být použita bez okopírování určitých aspektů 

tohoto díla, pak tyto aspekty nemohou být copyrightem chráněny. 

V opačném případě by totiž došlo k tomu, že autor díla by měl 

v podstatě monopol na užití oné metody. 

V zájmu zamezení této situace došlo k modifikaci zásady, že ochrana  je 

poskytována způsobu vyjádření myšlenky. Postarala se o ni soudní 

praxe vyslovením takzvané „merger doktríny“.57 Na jejím základě soudy 

                                    
56 The Supreme Court of the United States, 1879. 101 U.S. 99 
57 Název doktríny, vycházející ze slova merger, tedy sloučení, či splynutí, vyjadřuje 
velmi dobře její podstatu. V tomto případě totiž jde takřka o splynutí myšlenky          
a způsobu jejího vyjádření. Ten je pro tuto konkrétní myšlenku jediným možným, 
případně existuje jen velmi malé množství dalších. Poskytnutím ochrany jednomu 
z nich by byl vlastně přiznán monopol na myšlenku samu.  
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odmítnou ochranu způsobu vyjádření myšlenky v případě, že tento 

způsob je jeden z velmi úzkého okruhu možností, jak myšlenku 

vyjádřit. Doktrína byla poprvé formulována v roce 1967 v případě 

Morrisey v. Procter & Gamble Co.58 a byla přijata většinou soudů, které 

se následně s podobným případem setkaly. Objevila se však i odlišná 

rozhodnutí. Ve sporu Kregos v. Associated Press59 soud rozhodl,         

že pokud je konkrétní vyjádření jedním z  limitovaného počtu možností, 

jak myšlenku vyjádřit, pouze skutečné a doslovné převzetí oné 

možnosti může být označeno za porušení copyrightu.  

Významným a dlouho přetrvávajícím se stalo i pravidlo označené 

francouzským výrazem „scènes à faire“.60 Podle něj soudy neposkytují 

ochranu scénám, které nevyhnutelně doprovází určitou základní 

myšlenku či dějový rámec díla. Kupříkladu v příběhu z americké střední 

školy se budou téměř jistě objevovat scény z večírku pořádaném 

v domě některé z postav, prostředí školy, jakož i typické postavy 

namyšleného kapitána fotbalového týmu, povrchní roztleskávačky,      

či přemýšlivého outsidera. 

Na druhé straně však americká praxe rozhodla o tom, že copyrightová 

ochrana náleží v některých případech i fiktivním postavám, objevujícím 

se v autorských dílech. Pokud je jejich charakter dostatečně 

individualizován, může být jejich užití v jiném díle bez souhlasu majitele 

copyrightu považováno za nezákonné. Stalo se tak například 

v souvislosti s postavou Supermana61, nebo Rockyho Balboa62, 

ústředního hrdiny filmů Rocky I až V a Rocky Balboa. 

                                    
58 The United States Court of Appeals, First Circuit, 1967. 379 F.2d 675 
59 The United States Court of Appeals, Second Circuit, 1991. 937 F.2d 700 
60 Doktrína scènes à faire je vlastně modifikací merger doktríny. Jejím smyslem je 
odepření copyrightové ochrany tematickým konceptům, které nevyhnutelně 
doprovázejí určité modelové situace.  
61 Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., The United States 
Court of Appeals, Second Circuit, 1983. 720 F.2d 231 
62 Anderson v. Stallone, The United States District Court, Central District of California, 
1989. 11 U.S.P.Q.2d 1161 
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Doktrína scènes à faire našla své uplatnění nejen v oblasti literárních    

a audiovizuálních děl, ale ovlivnila významně i pohled na ochranu 

počítačových programů. Rozhodnutím soudu ve věci Mitel, Inc. v. Iqtel, 

Inc.63 byla doktrína rozšířena tak, aby vyloučila ochranu proti zneužití 

těch prvků díla, které nutně vycházejí z vnějších činitelů, 

neodmyslitelně patřících k předmětu ochrany. V případě počítačových 

programů jsou těmito faktory mimo jiné úroveň hardwaru a softwaru, 

nebo požadavky kompatibility.64 

 

2.2.4 Zachycení díla na hmotný nosič 

 

Zachycení díla na hmotný nosič je velmi významným prvkem Copyright 

Law. Právě jeho okamžikem totiž vzniká ochrana k výtvoru, 

způsobilému naplnit ostatní zákonné předpoklady. Tento požadavek je 

tak jednou z významných odlišností mezi autorským právem Spojených 

států amerických a jeho kontinentálním pojetím.  

V podstatě se jedná o pozůstatek formalistického principu ochrany, 

který ovládal americké Copyright Law před účinností nového zákona 

z roku 1976. Podle dřívější právní úpravy bylo totiž podmínkou          

pro přiznání federální ochrany zveřejnění díla spolu s náležitou 

copyrightovou doložkou. Před zveřejněním bylo dílo chráněno již 

zmiňovaným státním common law copyrightem, který zanikl okamžikem 

jeho publikace. Pokud tedy dílo při zveřejnění nebylo vybaveno řádnou 

copyrightovou doložku, stalo se tímto momentem dílem volným, 

nepožívajícím žádnou autorskoprávní ochranu. S účinností od 1. ledna 

1978 však byla zrušena nejen dvojkolejnost státní a federální ochrany, 

ale hlavně tyto formální požadavky na publikaci díla, které dnes 

připomíná už jen požadavek zachycení díla na pevný nosič. 
                                    
63 The United States Court of Appeals, Tenth Circuit, 1997. 124 F.3d 1366 
64 HALPERN S. W.; O`NEILL, C. W. a kol. Copyright – Protection of Original 
Expression. Durham: Carolina Academic Press, 2002. s. 103 
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Podle stávající úpravy tak copyrightová ochrana vznikne, jakmile je 

originální autorské dílo zachyceno na jakékoliv hmotné médium 

autorem, nebo s jeho zmocněním. Na zachycení díla klade požadavky 

copyrightový zákon v § 101. Dílo je zachyceno na hmotný nosič, pokud 

je jeho kopie či zvuková nahrávka dostatečně stálá nebo trvalá, aby 

umožnila dílo vnímat, reprodukovat nebo jinak sdělit alespoň na dobu 

delší než přechodnou. Ještě dále jde ustanovení § 102, které vyžaduje, 

aby nosič byl v současnosti známý, nebo v budoucnu vyvinutý a aby 

jeho prostřednictvím bylo dílo vnímatelné, reprodukovatelné, či jinak 

sdělitelné, a to buď přímo, nebo za pomoci přístroje či zařízení. 

Požadavek zachycení díla je však přizpůsobován různým zájmům. 

Rozšíření definice zachycení díla, obsažené v § 101 zákona,              

tak umožňuje poskytovat ochranu mimo jiné i živým sportovním 

přenosům, které jsou považovány za zachycené, pokud                       

k jejich zaznamenání dojde současně s vysíláním.  

Průlomem do zásady ochrany děl zachycených na hmotný nosič je        

§ 1101 (a) zákona 17 U.S.C., který byl přijat v návaznosti na sjednání 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v rámci Uruguayského 

kola jednání členů WTO v roce 1994. Ten označil jakékoliv zaznamenání 

dosud nezachyceného hudebního vystoupení, nebo jakékoliv šíření takto 

získané nahrávky bez souhlasu vystupujícího umělce za porušení 

copyrightu. S jeho přijetím však vyvstala ústavněprávní otázka, zda 

Kongres má pravomoc rozšířit copyrightovou ochranu na nefixovaná 

díla – tedy v duchu jazyka Ústavy, na díla nespadající pod termín 

„writing“. Tímto problémem se zabýval soud ve sporu                 

U.S. v. Moghadam.65 Došel k závěru, že byť toto ustanovení nesplňuje 

požadavek zachycení díla, je v souladu s Ústavou. Pravomoc Kongresu 

k jeho přijetí totiž vyplývá z článku 1 odst. 8 řádku 3 Ústavy, 

z takzvané obchodní klauzule, podle níž Kongres přijímá zákony   

                                    
65 The United States Court of Appeals, Eleventh Circuit 1999. 175 F.3d 1269, cert. 
denied, 529 US 1036, 120 S. Ct. 1529 (2000) 
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týkající se mezistátních záležitostí, ovlivňujících obchod mezi 

jednotlivými státy federace. Podle soudu navíc selský rozum 

nenaznačuje, že by rozšíření copyrightové ochrany na živá vystoupení 

bylo nekonzistentní s ústavní copyrightovou klauzulí.66 

Přesto, že registrace díla u the Copyright Office, ani jeho označení 

copyrightovou doložkou už není zákonem vyžadováno a nezakládá 

právní ochranu, má stále pro majitele copyrightu nesporné výhody. 

Copyrightová doložka informuje veřejnost o tom, že dílo podléhá 

copyrightové ochraně. V případě jejího porušení pak znemožňuje osobě, 

která do autorských práv zasáhla, použít na obranu agrument          

tzv. „nevinného zásahu“, tedy že nevěděla, že jde o dílo chráněné 

copyrightem. Rovněž registrace díla u the Copyright Office může být 

přínosem. Zakládá totiž pro případ neoprávněného zásahu vyvratitelnou 

domněnku, že copyright je platný. Důkazní břemeno tak přechází       

na osobu, která do díla zasáhla. Včasná registrace rovněž přináší 

majiteli copyrightu vyšší náhradu škody, jakož i úhradu nákladů         

na právní zastoupení protistranou.67 

  

                                    
66 HALPERN S. W.; O`NEILL, C. W. a kol. Copyright – Protection of Original 
Expression. Durham: Carolina Academic Press, 2002. s. 152 
67 HEMMINGS KENT, M.; KAUFMAN, J. J. An associate’s guide to the practice of 
copyright law. New York: Oxford University Press, 2009. s. 10 
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3. AUTOR A OBSAH AUTORSKÝCH PRÁV 

 

3. 1 ČR: Práva autora k jeho dílu 

 

3.1.1 Osoba autora 

 

Autorský zákon vychází z tradičně kontinentálního pojetí autorství k dílu 

a je tedy založen na principu autorském a principu objektivní 

pravdivosti autorství. Originálním subjektem autorského práva k dílu je 

tak vždy jeho autor. Jím je v českém právním řádu vždy jedině fyzická 

osoba, která dílo vytvořila.68 Vytvoření díla je závislé na projevu 

faktické tvůrčí činnosti autora, jehož není právnická osoba z povahy své 

existence schopna. Proto v České republice, narozdíl od Spojených států 

amerických, může být pouze odvozeným nabyvatelem autorských práv. 

Vytvoření díla není právním úkonem, nýbrž faktickou literární, jinou 

uměleckou, či vědeckou činností osobní povahy. Není k němu tedy 

požadována způsobilost k právním úkonům, tudíž původním subjektem 

autorských práv může být kterákoliv fyzická osoba, byť postrádá 

způsobilost k právním úkonům zcela, nebo jí byla omezena.              

Pro dispozici s autorskými právy, při níž dochází k uskutečňování 

právních úkonů, však musí být tyto osoby zastoupeny zákonným 

zástupcem.  

Současný autorský zákon zavádí, na rozdíl od předchozí právní úpravy, 

v zájmu posílení právní jistoty zákonnou domněnku autorství.            

Ta v souladu s čl. 15 odst. 1 Bernské úmluvy označuje za autora díla 

fyzickou osobu, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno       

na díle, nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném 

příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak. Stejným 

                                    
68 § 5 odst. 1 AZ 
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způsobem se postupuje v případě pseudonymu, pokud tento 

nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.69 Vzhledem k tomu,     

že se jedná o domněnku vyvratitelnou, nedostává se toto ustanovení  

do rozporu s principem objektivní pravdivosti autorství. Účel domněnky 

spočívá především v usnadnění identifikace autora pro případ soudního 

sporu, přičemž její význam se promítá i do procesního postavení stran 

sporu. Důkazní břemeno je totiž přeneseno na stranu popírající 

autorské právo osoby, jíž zákonná domněnka svědčí.70 

Autorské právo k dílu spoluautorskému, vzniknuvšímu společnou tvůrčí 

činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla, přiznává § 8 

odst. 1 zákona všem autorům společně a nerozdílně. O nakládání 

s dílem tak, na rozdíl od právní úpravy ve Spojených státech 

amerických, rozhodují všichni autoři jednomyslně, přičemž ochrany 

práv k dílu se však může domáhat každý z autorů samostatně.71 

Zákon se blíže věnuje i dílům anonymním a pseudonymním a dále dílům 

souborným. V jejich případě náleží autorská práva fyzické osobě, která 

tvůrčím způsobem obsah díla vybrala nebo uspořádala, zatímco 

autorství k dílům do souboru zařazeným zůstává nedotčeno.72 

 

3.1.2 Pojetí výlučných práv autora v českém právu 

 

České autorské právo se vyznačuje dualistickou koncepcí výlučných 

autorských práv, čímž se významně odlišuje od pozitivněprávního pojetí 

amerického Copyright Law. Autorovi tak podle současné právní úpravy 

náleží k jeho dílu soubor výlučných práv osobnostních, která jsou 

spojena  s jeho osobou a smrtí zanikají, a výlučných práv majetkových, 

                                    
69 § 6 AZ 
70 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I. Autorský zákon. Komentář a předpisy související. II. 
aktualizované vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2005. s. 66 
71 § 8 odst. 4 AZ 
72 § 5 odst. 2 AZ 
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která jsou naopak způsobilá být předmětem dědictví.73 Tato práva však 

od sebe nejsou zcela oddělená, ale vzájemně se prolínají, a proto nelze 

v souvislosti s dnešní právní úpravou hovořit o ryzím dualismu.  

Tradiční kontinentální pojetí autorských práv, zakotvené i v českém 

ústavním pořádku, mající svůj původ zejména v přirozenoprávním 

myšlení, klade značný důraz na osobnostněprávní povahu autorských 

práv. Ta jsou podle něj považována za základ autorského práva, 

zatímco výlučná práva majetková jsou spíše jejich specifickým 

majetkovým projevem.74 

 

3.1.3 Osobnostní autorská práva 

 

Autorský zákon podává v § 11 taxativní výčet subjektivních 

osobnostních práv autora k jeho dílu. Těmi jsou: 

1. Právo rozhodnout o zveřejnění díla; 

2. Právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda          

a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění 

díla a jeho dalším užití; 

3. Právo na nedotknutelnost díla, tedy zejména právo udělit svolení 

k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla, právo na užívání 

díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, jakož i právo             

na autorský dohled. 

Jde tedy o práva, která jsou v souladu s Bernskou úmluvou spojena 

s osobou autora, jenž je nemůže převést, ani se jich vzdát, a která 

zanikají jeho smrtí.75 Pojetí osobnostních práv v českém autorském 

právu je tak výrazně odlišné od jejich postavení v Copyright Law 

                                    
73 § 10 AZ 
74 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 141 
75 § 11 odst. 4 AZ 
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Spojených států amerických, kde je jejich ochrana velmi omezená a 

v zásadě pouze druhotná. 

Autorský zákon zná i tzv. postmortální ochranu, zakotvenou v § 11 

odst. 5, která je poskytována dílu i po smrti jeho autora. Její výkon je 

svěřen osobám blízkým autorovi76 a dále právnickým osobám 

sdružujícím autory, či příslušnému kolektivnímu správci. Její zakotvení 

dává jmenovaným osobám možnost obrany v případě, že by si kdokoliv 

osoboval autorství k dílu, nebo dílo užil způsobem snižujícím jeho 

hodnotu. Zároveň mají právo se domáhat, je-li to obvyklé, aby byl 

uveden autor díla, pokud nejde o dílo anonymní. 

Pro doplnění ochrany nemajetkových zájmů autora je možné souběžně 

použít i úpravu ustanovení § 11 a násl. Občanského zákoníku.            

Ta poskytují ochranu všeobecným osobnostním právům fyzické osoby   

a směřují zejména proti zásahům do dobrého jména či pověsti autora.77 

  

3.1.4 Majetková práva autorská a jejich zákonná omezení 

 

Druhou složkou autorských práv jsou výlučná práva majetková, chránící 

ekonomické zájmy autora, případně jiných osob, které je vykonávají. 

Stejně jako práva osobnostní jsou nepřevoditelná a nelze se jich vzdát, 

ale jsou způsobilá být předmětem dědictví a autor může poskytnout jiné 

osobě právo je vykonávat. 

Mezi majetková práva, která jsou zakotvená zejména v § 12 až 25 AZ, 

patří právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu 

tohoto práva. Tím, že autor poskytne toto oprávnění jiné osobě však 

svého majetkového práva nepozbývá. Vzniká mu pouze povinnost 
                                    
76 Ve smyslu § 116 Občanského zákoníku jde o příbuzné v řadě přímé, sourozence a 
manžela, a dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném v případě, jestliže by 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, důvodně pociťovaly jako újmu vlastní. 
77 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 147 
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strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím     

ze smlouvy.78  

Katalog práv, obsažený v § 12 odst. 4 autorského zákona, v souladu 

s mezinárodněprávními závazky uvádí, že právem dílo užít je: 

1. Právo na rozmnožování díla (§ 13 AZ); 

2. Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14 AZ); 

3. Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15 AZ); 

4. Právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16 AZ); 

5. Právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17 AZ); 

6. Právo na sdělování díla veřejnosti, zejména: 

a) právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo  

na přenos provozování díla (§ 19 a 20 AZ); 

b) právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21 AZ); 

c) právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla 

(§ 22 AZ); 

d) právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání 

díla (§ 23 AZ). 

Dále mezi majetková práva patří právo na odměnu při opětném prodeji 

originálu uměleckého díla (§ 24 AZ) a právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu (§ 25 

AZ), jakož i práva výslovně neuvedená v oddílu 3 dílu 3 hlavy I 

autorského zákona, mimo jiné právo na odměnu za půjčování originálu 

nebo rozmnoženiny vydaného díla (§ 37 odst. 2 AZ), právo na odměnu 

v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla 

zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam (§ 49 

odst. 3 AZ), nebo právo výkonných umělců a výrobců zvukového 

záznamu na odměnu za užití uměleckého výkonu zaznamenaného      

na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům vysíláním nebo 

                                    
78 § 12 odst. 1 a 2 AZ 
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přenosem vysílání a za takové užití takového záznamu (72 odst. 1 a     

§ 76 odst. 3 AZ).79  

Výlučná autorská práva majetkové povahy, zejména pak právo dílo užít, 

podléhají některým omezením, taxativně stanoveným autorským 

zákonem. Tyto zákonné výjimky z autorského práva však, v souladu     

s § 29 AZ i s mezinárodně právní úpravou, nesmí být v rozporu 

s běžným způsobem užití díla a rovněž nesmí nepřiměřeně zasahovat 

do oprávněných zájmů autora. Těmito omezeními autorských práv jsou 

volná užití díla a zákonné licence. 

Podle § 30 autorského zákona, který se věnuje volným užitím díla, se 

za užití podle tohoto zákona nepovažuje užití díla pro osobní potřebu 

fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. Osobní potřebou je třeba 

rozumět užití díla v soukromí osoby, v její domácnosti, či v okruhu osob 

jí blízkých pro vlastní zábavu či vzdělávání. V souladu s ústavní zásadou 

nedotknutelnosti vlastnictví pak o volné užití díla nemůže jít, pokud by 

jím uživatel sledoval dosažení hospodářského či obchodního prospěchu. 

Za těchto předpokladů tak do autorského práva nezasahuje fyzická 

osoba, která pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu,  

či napodobeninu díla80, a dále tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo 

podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem 

s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový 

záznam díla hudebního či hudebně dramatického.81 Z volného užití jsou 

však vyloučeny počítačové programy, elektronické databáze, zhotovení 

rozmnoženiny nebo napodobeniny architektonického díla stavbou a dále 

zhotovení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování              

ze záznamu nebo při jeho přenosu.82 

                                    
79 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné – 3. díl. Praha: ASPI, 
2007. Hlava XXXI., Autorské právo, s. 196 
80 § 30 odst. 2 AZ 
81 § 30a odst. 1 písm. a) AZ 
82 § 30 odst. 3 AZ 
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Omezením výlučných práv autora jsou pak i jednotlivé zákonné licence 

v rozsahu, v jakém jsou zakotveny v autorském zákoně. Zatímco 

v případě volného užití je s dílem možné nakládat bez dalšího zcela 

svobodně, zákonné licence jsou spíše jakýmsi nahrazením autorova 

svolení k užívání díla oprávněním plynoucím přímo ze zákona. Autorský 

zákon zná mimo jiné licenci k užití díla citací (§ 31 AZ), licenci 

zpravodajskou a úřední (§ 34 AZ), licenci k rozmnožování na papír nebo 

podobný podklad (§ 30a AZ) nebo licenci knihovní (§ 37 AZ). Poslední 

dvě jmenované jsou příklady licencí úplatných. Za užití díla na jejich 

základě totiž poskytuje autorský zákon autorovi odměnu, jejíž výše je 

stanovena příloze zákona. Vzhledem k tomu, že zákonné licence 

zasahují pouze do práva autora na užití díla a do práva na autorskou 

odměnu, tedy do práv povahy majetkové, je zřejmé, že osobnostní 

práva autora zůstávají v těchto případech zcela nedotčena.83 

Bez svolení autora a bezúplatně může být autorské dílo užito i v situaci, 

kdy je dílem volným. Tím se stane jedině v případě, že u něj uplyne 

doba trvání majetkových autorských práv.84 Výjimku z tohoto režimu 

poskytuje § 28 odst. 2 AZ dosud nezveřejněnému dílu, k němuž 

uplynula doba trvání majetkových práv. Jeho zveřejniteli vznikají 

okamžikem zveřejnění výlučná majetková práva v rozsahu, v jakém by 

je měl k dílu jeho autor v případě, že by jeho majetková práva k dílu 

dosud trvala. 

  

                                    
83 KNAP, K. Smluvní vztahy v právu autorském. Praha: Orbis, 1967. s. 135 
84 § 28 AZ 
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3.2. USA: Práva vlastníka copyrightu 

 

3.2.1 Autor a vlastník copyrightu 

 

Postavení autora a pojetí jeho výlučných práv v USA je jedním z prvků, 

které výrazně odlišují Copyright Law od kontinentálního systému 

autorských práv. 

Jak bylo zmíněno výše, za autora soudní praxe považuje toho, komu 

vše vděčí za svůj původ. Ve většině případů jde o osobu, která svou 

duševní činností vytvořila předmět způsobilý ochrany a ten zachytila, 

nebo nechala zachytit, na pevný nosič. Výlučná práva k autorovu dílu 

jsou však v americkém právním řádu spojeny s osobou nazývanou 

„copyright owner“, tedy vlastník copyrightu. Již pojem samotný 

naznačuje odlišné chápání cílů autorských práv. Ty jsou v této tradičně 

ekonomicky orientované zemi zaměřeny především na hospodářský 

prospěch z díla, a nikoliv na osobnostní práva autora, který do své 

tvorby mnohdy promítnul část svého nitra. 

Původním vlastníkem copyrightu, jemuž náležejí výlučná práva k dílu, 

je jeho autor. V případě díla společného jsou jeho spoluautoři 

spoluvlastníky práv.85 Jejich postavení je upraveno předpisy, které se 

obecně užívají v případě spoluvlastnictví majetku. Každý 

ze spoluvlastníků tak může vykonávat jednotlivá práva, nebo udělit jiné 

osobě nevýhradní licenci k jejich výkonu bez souhlasu ostatních 

spoluvlastníků, s výjimkou udělení exkluzivní licence k výkonu všech 

práv s dílem spojených, tedy převedení vlastnictví copyrightu jako 

celku. Každému ze spoluvlastníků náleží podíl na výnosech plynoucích 

z veškerých licenčních úmluv k dílu, byť byly sjednány jen jedním 

z nich. 

                                    
85 § 201 odst. (a) zákona 17 U.S.C. 
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Poněkud odlišná je situace v případě děl souborných, jakými jsou 

například různá periodika či encyklopedie. Pokud se zúčastnění výslovně 

nedohodnou jinak, platí, že vlastníky copyrightu k jednotlivým částem 

souborného díla jsou autoři těchto částí. Autor díla souborného          

tak vlastní copyright pouze ke způsobu, jakým jednotlivá samostatná 

autorská díla spojil.86 Možnost ujednání o tom, že autorství 

k jednotlivým částem souboru přejde na autora díla souborného, je 

výrazem odlišného pohledu na výlučná subjektivní práva autora, která 

jsou v kontinentálním pojetí bez výjimky nezcizitelná. 

The Copyright Act of 1976 rozlišuje v § 202 vlastnictví copyrightu         

a vlastnictví předmětu, jehož prostřednictvím je chráněné dílo 

vyjádřeno. Převodem vlastnictví k tomuto předmětu tak nabyvateli 

nevzniká vlastnictví copyrightu, ani žádného z práv v něm obsažených. 

Adresát dopisu se tak kupříkladu stává majitelem papíru, na němž je 

dopis napsán, ale nevznikají mu žádná práva k originálnímu vyjádření 

v dopise obsaženém.87 

 

3.2.2 Výlučná práva majitele copyrightu 

 

The Copyright Act of 1976 obsahuje výčet výlučných práv, která náleží 

vlastníku copyrightu ke konkrétnímu dílu. S výjimkou omezených 

osobnostních práv, přiznaných autorovi díla, je tento výčet taxativní     

a jiná práva tak vlastníku nemohou být přiznána. Vlastníku copyrightu 

náleží následující výlučná práva: 

1. Právo rozmnožit chráněné dílo zhotovením jeho kopií či hudebních 

nahrávek; 

2. Právo zhotovit dílo odvozené, mající původ v chráněném díle; 

                                    
86 § 201 odst. (c) zákona 17 U.S.C. 
87 Salinger v. Random House, Inc. 811 F.2d 90 (2d Cir.), cert. denied 484 U.S. 890, 
108 S. Ct. 213 (1987) 
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3. Právo rozšiřovat kopie či hudební nahrávky díla prodejem, nebo 

převodem vlastnictví, nájmem, pronájmem, či zapůjčením; 

4. Právo veřejně provozovat dílo literární, hudební, dramatické              

a choreografické, pantomimické, filmy a jiná audiovizuální díla; 

5. Právo veřejně vystavovat dílo literární, hudební, dramatické        

a choreografické, pantomimické, grafické, nebo sochařské dílo 

včetně jednotlivých scén filmu či jiných audiovizuálních děl; 

6. Právo veřejně uvádět hudební nahrávku formou digitálního audio 

vysílání.88 

Všechna tato práva jsou samostatná a vlastník copyrightu tak s nimi 

může nakládat jako s celkem, nebo je jednotlivě převádět, aniž by tím 

ovlivnil ostatní práva nebo osoby, které je vykonávají. 

Veškerá výlučná práva k dílu a jejich výkon vlastníky copyrightu jsou 

však limitovány zvláštními výjimkami a zákonnými licencemi, 

vyjádřenými v § 108 až 122 zákona 17 U.S.C. Jedna 

z nejvýznamnějších výjimek je   tzv. „fair use doktrína“. Ta vznikla 

proto, aby soudům umožnila vyhnout se rigidní aplikaci copyrightových 

zákonů ve výjimečných případech, kdy by potlačovala kreativitu,   

k jejíž ochraně byly tyto zákony vytvořeny.89 Doktrína byla vyslovena 

anglickými soudy již v 18. století. Americká soudní praxe ji respektovala 

a hojně užívala, i když zákonného podkladu se jí dostalo až předpisem 

z roku 1976. Porušením copyrightu podle ní není například vytváření 

kopií a hudebních nahrávek díla pro účely kritiky, zpravodajství, výuky, 

či výzkumu. Při rozhodování, zda konkrétní případ spadá pod doktrínu 

fair use, soudy posuzují mimo jiné účel a povahu užití díla, včetně toho, 

zda je užito pro komerční či výchovné účely, rozsah užité části díla, 

nebo vliv užití na hodnotu díla na relevantním trhu.90 Další obranou 

proti odpovědnosti za porušení práv copyrightu je zvláštní postavení 

parodie díla, která za stanovených podmínek nezakládá porušení 
                                    
88 § 106 zákona 17 U.S.C. 
89 Steward v. Abend, 495 U.S. 207, 110 S. Ct. 1750 (1990) 
90 § 107 zákona 17 U.S.C. 
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copyrightu, nebo například i knihovní licence, umožňující knihovnám a 

archivům v některých případech zhotovovat fotokopie uchovávaných 

knih.91 

 

3.2.3 Osobnostní práva autora 

 

Spojené státy americké historicky nebyly na rozdíl od evropských zemí 

zastánci myšlenky, že autor vkládá do svého díla nejen práci, ale i část 

své osobnosti. Koncem 80. let 20. století však vyvstala potřeba 

komplexní úpravy osobnostních práv, v USA nazývaných moral rights, 

podle francouzského výrazu droit moral. Ta byla hnána především 

nutností přistoupení k Bernské úmluvě. Vzhledem k rozšiřování 

obecných osobnostních práv soudní praxí však došlo mezi odborníky   

ke shodě, že nová legislativa reagující na požadavky Bernské unie není 

třeba a Spojené státy americké tak k úmluvě přistoupily roku 1988 i 

bez ní. Kongres však nakonec v závěru roku 1990 přistoupil 

k omezenému přiznání osobnostních práv autorům formou dodatku 

k zákonu the Copyright Act of 1976, přijetím takzvaného Visual Artists 

Rights Act. Ten doplnil copyrightový zákon o nový § 106A, obsahující 

práva autorů vymezených děl na nedotknutelnost díla a o právo 

osobovat si autorství. 

Jde o práva přiznaná autorovi díla a nikoliv vlastníku copyrightu, jež si 

kladou za cíl ochranu osobnostních práv, nezávislých na ekonomických 

atributech copyrightu. Tato práva tak autorovi zůstávají i v případě 

převedení jednotlivých majetkových práv, či vlastnictví copyrightu jako 

celku.92 Tato omezená osobnostní práva jsou poskytována pouze 

autorům audiovizuálních děl, vytvořených ne dříve než k datu účinnosti 

                                    
91 § 108 zákona 17 U.S.C. 
92 HALPERN, S. W.; NARD, C. A.; PORT, K. L. Fundamentals of United States 
Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. New York: Kluwer Law 
International, 2007. s. 112 
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dodatku, tedy k 1. červnu 1991, případně i dílům vytvořeným         

před tímto datem, pokud si jejich autoři dosud ponechali vlastnictví 

copyrightu.93 Audiovizuálními díly pro účely ochrany osobnostních práv 

jsou dle § 101 copyrightového zákona: 

1. Malba, kresba, tisk nebo socha, existující v jediné kopii nebo 

v limitované edici maximálně dvou set kopií, pokud jsou tyto 

kopie podepsány a očíslovány autorem; 

2. Statická fotografie, pokud byla vytvořena pouze za účelem 

výstavy a existuje v jediné kopii podepsané autorem, případně 

v limitované edici maximálně dvou set kopií, pokud jsou tyto 

kopie podepsány a očíslovány autorem. 

Z ochrany jsou vyňata některá díla, mezi něž patří plakáty, mapy, 

technické výkresy, diagramy, modely, filmy, knihy, noviny a časopisy, 

či databáze. Výslovně jsou také vyňata všechna zaměstnanecká díla     

a díla, která nejsou předmětem copyrightové ochrany.94 

Copyrightový zákon autorovi přiznává právo osobovat si autorství svého 

díla, jakož i právo zamezit užívání svého jména jako autora 

audiovizuálního díla, které nevytvořil. Právo na nedotknutelnost díla pak 

autorovi umožňuje bránit se proti užití svého jména jako autora 

audiovizuálního díla, které bylo zkresleno, zkomoleno nebo jinak 

pozměněno, pokud by to mohlo mít škodlivý vliv na autorovu čest        

a pověst. Autor má rovněž právo zabránit jakémukoliv úmyslnému 

zkreslení, zkomolení či jinému pozměnění díla, které by mohlo mít 

škodlivý vliv na jeho čest a pověst. 

Zásah do osobnostních práv nezakládá užití díla v rámci zmiňované fair 

use doktríny, ale například ani pozměnění díla, zapříčiněné snahou       

o uchování díla, nebo jeho veřejným vystavováním, pokud nebylo 

způsobeno hrubou nedbalostí. 

                                    
93 BARRETT, M. Emanuel law outlines – Intellectual Property. New York: Aspen 
Publishers, 2004. s. 131 
94 § 101 zákona 17 U.S.C. 
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Přesto, že přijetí Visual Artists Rights Act bylo jednoznačně krokem 

kupředu v oblasti poskytování ochrany osobnostním právům autorů, je 

nutné konstatovat, že Spojené státy americké stojí teprve na začátku 

cesty, na jejímž konci čeká uznání osobnostních autorských práv 

jakožto plnohodnotné složky Copyright Law. Jejich současná podoba je           

ve srovnání s úpravou států Bernské unie i požadavků samotné Bernské 

úmluvy bohužel stále nedostačující.  

Nejen, že the Copyright Act of 1976 přiznává osobnostní práva jen 

velmi omezenému okruhu autorů, ale ustanovení článku 6bis Bernské 

úmluvy neodpovídá ani doba jejich trvání. V rozporu s požadavkem 

Bernské úmluvy totiž tato práva zanikají okamžikem smrti autora. 

Pouze v případě děl, která byla vytvořena před dnem účinnosti Visual 

Artists Rights Act, a k nimž si autor ponechal vlastnictví copyrightu, 

odpovídá americká úprava požadavkům Bernské úmluvy. Osobnostní 

práva autora za takové situace tedy trvají po celou dobu trvání práv 

majetkových. 

Vážný nesoulad amerického pojetí osobnostních práv s koncepcí 

Bernské úmluvy, a tedy i s českým právním řádem, tkví také              

ve zcizitelnosti  těchto práv. Ta jsou sice na osobu od autora odlišnou 

nepřevoditelná a autorovi jsou ponechána i za předpokladu, že převede 

veškerá svá majetková práva na jinou osobu, avšak § 106A odst. (e) 

copyrightového zákona dává autorovi možnost se těchto práv vzdát. 

Právní úkon vzdání se osobnostních práv musí být učiněn v písemné 

formě výslovným projevem vůle autora vzdát se práv k individuálně 

určenému dílu. Blanketní vzdání se práv je nepřípustné. Zarážející je ale 

skutečnost, že jeden ze spoluautorů díla kolektivního se může účinně 

vzdát osobnostních práv svědčících ostatním ze spoluautorů.95   

  

                                    
95 BARRET, M. Emanuel law outlines – Intellectual Property.  New York: Aspen 
Publishers, 2004. s. 132 
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3.3 Zaměstnanecká díla 

 

3.3.1 Zaměstnanecká díla v českém právním řádu 

 

Stejně jako je tomu v právním řádu Spojených států amerických,          

i v českém autorském právu se zvláštního postavení dostalo skupině 

děl, nazvaných díly zaměstnaneckými. Jak již napovídá jejich označení, 

jedná se o díla,  která autor vytvořil ke splnění svých povinností 

vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli 

nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem.96 

Speciální úprava, která je vlastně zvláštním zákonným omezením 

autora díla při výkonu jeho výlučných majetkových práv, má své 

opodstatnění ve snaze ochránit investici, jež umožnila dílu vzniknout, 

avšak byla poskytnuta osobou odlišnou od autora, tedy jeho 

zaměstnavatelem. Tomu zákon svěřuje dispozitivně výkon veškerých 

autorových majetkových práv ke konkrétnímu dílu, přičemž je 

zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet. Nedochází tedy 

k cesi práv majetkových, ale pouze k zákonnému postoupení oprávnění 

k jejich výkonu. Další cese tohoto práva je však podmíněna souhlasem 

autora díla, s výjimkou případu, kdy jde o prodej podniku nebo jeho 

části. 

Na rozdíl od právní úpravy ve Spojených státech amerických je autorem 

zaměstnaneckého díla i nadále zaměstnanec, který jej vytvořil. Jeho 

osobnostní práva zůstávají nedotčena, avšak má se za to, že dal 

zaměstnavateli svolení ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování 

včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, 

                                    
96 § 58 odst. 1 AZ 
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jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým 

jménem.97  

Vzhledem k tomu, že úprava zaměstnaneckých děl obsažená v § 58 

autorského zákona je dispozitivní, nebrání nic tomu, aby                     

si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednali úpravu odlišnou. Na jejím 

základě pak může vykonávat zaměstnanec majetková práva sám, 

případně mu zaměstnavatel může k jejich výkonu udělit licenci. Přímo 

ze zákona pak zaměstnanci vzniká právo na udělení licence k výkonu 

majetkových práv v případě, nevykonává-li je zaměstnavatel vůbec 

nebo je vykonává nedostatečně. Odmítnout poskytnutí licence smí 

zaměstnavatel jen ze závažných důvodů.98 Ta nejsou autorským 

zákonem nikterak specifikována a bude proto záležet na uvážení soudu 

v konkrétním případě. Autor díla dále v souladu s odstavcem 2 nabývá 

oprávnění vykonávat majetková práva v případě smrti či zániku 

zaměstnavatele bez právního nástupce. 

Postavení zaměstnaneckých děl mají ze zákona počítačové programy 

a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly99,  

a všechna kolektivní díla, byla-li vytvořena na objednávku.100 Jejich 

objednatel je zákonnou fikcí považován za zaměstnavatele a svědčí mu 

tedy právo výkonu majetkových práv autorských. 

 

3.3.2 Works made for hire v právním řádu USA 

 

Další významnou odlišnost amerického Copyright Law                        

od kontinentálního systému autorských práv lze spatřovat v povaze 

institutu zaměstnaneckých děl, ve Spojených státech amerických 

                                    
97 § 58 odst. 4 AZ 
98 § 58 odst. 3 AZ 
99 § 58 odst. 7 AZ 
100 § 59 odst. 2 AZ 



53 
 

nazývaných termínem „works made for hire“.101 Za autora takového díla 

je totiž považován zaměstnavatel, případně osoba, pro kterou bylo dílo 

vytvořeno, zatímco osoba, která dílo fakticky vytvořila k němu nemá 

žádná práva, a to ani právo osobovat si autorství. Strany však mohou 

zaměstnavatelovo vlastnictví práv spojených s copyrightem písemnou 

dohodou vyloučit.102 

Na tomto přístupu se nic nemění ani v případě, že pozici 

zaměstnavatele zastává právnická osoba. Na rozdíl od českého 

autorského práva je totiž ve Spojených státech amerických přiznáno 

postavení autora nejen osobám fyzickým, ale i právnickým. Tato 

skutečnost spolu s faktem, že osoba fakticky dílo vytvořivší je odlišná 

od jeho autora, vedly k tomu, že autoři zaměstnaneckých děl nejsou   

ze zákona nositeli ani omezených osobnostních práv.  

Zákon 17 U.S.C. v § 101 popisuje dva odlišné způsoby, jakými se dílu 

může dostat statusu work made for hire. Prvním je situace, kdy je dílo 

vytvořeno zaměstnancem v rámci jeho pracovní činnosti konané       

pro zaměstnavatele. Pokud se obě strany písemně nedohodnou na 

opaku, je v takovém případě zaměstnavatel považován za autora díla a 

náležejí mu i veškerá autorská práva s dílem související. Soudy 

postupem času formulovaly několik kritérií, pomocí nichž rozhodují, zda 

jde skutečně o dílo vytvořené zaměstnancem v rámci jeho pracovní 

činnosti, nebo spíše o dílo vytvořené nezávislým dodavatelem na 

objednávku. Vedle dalšího tak hledí například na skutečnost, zda má 

objednatel pravomoc kontrolovat, jakým způsobem a z jakých zdrojů je 

dílo vytvářeno, zda může zhotoviteli nařídit vykonání dodatečných 

prací, jakož i na fakt, zda zhotovitel požívá od objednatele 

                                    
101 Výraz „work made for hire“ se blíží českému termínu zaměstnaneckého díla, avšak 
není jeho ekvivalentem. Jeho význam je širší, neboť zahrnuje i případy vytvoření díla 
na objednávku s absencí zaměstnaneckého vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
V zájmu přesnosti bude proto v práci nadále užíváno výrazu works made for hire. 
102 § 201 odst. (b) zákona 17 U.S.C. 
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zaměstnaneckých benefitů a zda za něj objednatel odvádí daň 

z příjmu.103 

V druhém případě získávají postavení works made for hire díla           

na objednávku, a to i přesto, že jsou vytvořena nezávislým 

zhotovitelem, který není k objednateli v zaměstnaneckém poměru. 

Předpokladem pro to, aby takové dílo bylo považováno za work made 

for hire, je splnění dvou zákonných kritérií. Je třeba, aby dílo spadalo 

pod jednu z taxativně vyjmenovaných kategorií děl, a zároveň, aby si 

strany v písemné dohodě režim work made for hire pro toto dílo 

výslovně sjednaly. Pro díla vytvořená před účinností nového 

copyrightového zákona je rozhodná předchozí právní úprava, 

poskytující ve prospěch objednatele díla zákonnou domněnku, že je 

autorem díla na základě principu works made for hire, pokud měl 

možnost dohlížet na vytváření díla. The Copyright Act of 1976 tak 

znamenal zpřísnění podmínek pro přiznání statusu work made for hire 

dílům na objednávku, ale zároveň přinesl i větší právní jistotu oběma 

stranám smluvního vztahu. 

  

                                    
103 HALPERN, S. W.; NARD, C. A.; PORT, K. L. Fundamentals of United States 
Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. New York: Kluwer Law 
International, 2007. s. 62 
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4. PŘEVOD MAJETKOVÝCH AUTORSKÝCH PRÁV 

 

4.1 Licenční smlouvy v českém autorském právu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jedním ze základních znaků výlučných 

majetkových i osobnostních autorských práv v českém právním řádu je 

jejich nepřevoditelnost a nezcizitelnost. Na rozdíl od amerického 

Copyright Law zde tedy nelze hovořit o translativním převodu 

majetkových práv, jakožto o právním úkonu majícím za následek 

vložení práv do rukou určité osoby od autora odlišné a současně odnětí 

těchto práv z dispozice autora.   

Autorský zákon však dává autorovi díla možnost smluvně postoupit 

oprávnění k výkonu svých práv majetkových, respektive k výkonu 

práva dílo užít. K tomuto účelu slouží takzvaná smlouva licenční, tedy 

zvláštní druh občanskoprávní smlouvy, upravený v § 46 až 55 AZ,        

a dále její poddruhy, smlouva podlicenční (§ 57 AZ) a zvláštní licenční 

smlouva nakladatelská (§ 56 AZ). Účelem stanovení zvláštních 

smluvních typů v autorském zákoně je usnadnění licenčních obchodů při 

zachování osobnostního základu práva autorského a práva výkonných 

umělců, jakož i všech zvláštností nehmotných práv stanovených tímto 

zákonem.104 

Autorský zákon vymezuje licenční smlouvu jako smlouvu, kterou autor 

poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) 

k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu 

omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle 

§ 49 odst. 2 písm. b) AZ sjednáno jinak, poskytnout autorovi 

odměnu.105 Autorský zákon však v souladu s obecným právním 

                                    
104 TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví – 1. díl. Lidskoprávní základy, 
Licenční smlouva. Brno: Doplněk, 2002. s. 91 
105 § 46 odst. 1 AZ 
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pravidlem, že není možné se vzdát práv, která mají teprve v budoucnu 

vzniknout, stanoví autorovi v § 46 odst. 2 zákaz poskytnout oprávnění 

k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy 

ještě není znám. Tím, že autor poskytne jiné osobě oprávnění k výkonu 

některého z jeho majetkových práv, mu samozřejmě dané právo 

nezaniká. Vzniká mu však povinnost strpět zásah do svého práva jinou 

osobou, a to v rozsahu, jaký vyplývá z dané licenční smlouvy. 

Na vznik licenční smlouvy se užijí obecná ustanovení Občanského 

zákoníku. Autorský zákon však obsahuje některá pravidla, která se     

od této obecné úpravy odchylují. Jednak je to úprava podání návrhu       

na uzavření smlouvy. O ten půjde i v případě, kdy projev vůle směřuje 

jen vůči neurčitému okruhu osob (§ 46 odst. 5 AZ). Dále zákon 

umožňuje, aby za určitých okolností došlo k akceptaci nabídky bez 

přítomnosti oferenta konkludentním jednáním, zejména přijetím nebo 

poskytnutím plnění v souladu s nabídkou. V takovém případě je přijetí 

návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn (§ 46 odst. 6 AZ). 

Písemnou formu úkonu pak vyžaduje zákon pouze v případě, že se 

smlouvou poskytuje licence výhradní (§ 46 odst. 4 AZ) a dále také 

v případě uzavírání smlouvy kolektivní a hromadné (§ 101 odst. 1 AZ). 

Tyto aspekty úpravy licenčních smluv umožnily v českém prostředí 

úspěšně zavést tzv. licence Creative Commons, které budou blíže 

diskutovány v kapitole 5.3. 

Autor má možnost poskytnout licenci výhradní, nebo nevýhradní, 

přičemž platí vyvratitelná právní domněnka, že pokud smlouva 

nestanoví jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.106 Opačný je 

však přístup k licenční smlouvě nakladatelské. Pokud z ní totiž 

nevyplývá něco jiného, považuje se, s výjimkou udělení práva 

                                    
106 § 47 odst. 1 AZ 
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k rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci, za licenci 

výhradní.107  

 

Prof. Telec dělí v souladu s § 47 odst. 1 a 2 AZ licence z hlediska 

výhradnosti na: 

1. Licence nevýhradní, které neomezují autonomii vůle 

poskytovatele licence poskytnout shodnou licenci třetí osobě, 

popřípadě dílo v rozsahu licence sám užít; 

2. Licence výhradní a výlučné, při kterých poskytovatel nesmí 

poskytnout shodnou licenci třetí osobě a je povinen se i sám 

zdržet výkonu práva dílo užít způsobem, ke kterému licenci udělil; 

3. Licence výhradní omezené, při kterých poskytovatel licence nesmí 

poskytnout shodnou licenci třetí osobě, avšak není povinen se 

sám zdržet výkonu práva dílo užít způsobem, ke kterému udělil 

licenci.108 

Ze zákona vyplývá nejen právo, ale i povinnost licenci užít. Tu však      

§ 46 odst. 3 AZ stanoví pouze dispozitivně a strany smlouvy tak mohou 

její použití dohodou vyloučit. Uzákoněním tohoto pravidla je sledován 

účel ochrany slabší ze smluvních stran, tedy poskytovatele licence. Tím 

je zpravidla autor, který do smluvního vztahu vstupuje z pohnutky 

ekonomického zhodnocení svého díla, kterého však velmi často není 

schopen dosáhnout sám a potřebuje tedy pomoc subjektu silnějšího. 

Autorský zákon v § 50 stanoví, že licence může být omezena na 

jednotlivé způsoby užití díla. Ty mohou být dále omezeny rozsahem 

užití, zejména co do množství, místa nebo času. Způsob a rozsah užití 

díla bývá zpravidla obsažen v ujednání smlouvy. Pro případ,               

že ve smlouvě chybí, je stanovena zákonná domněnka, že licence byla 

                                    
107 § 56 odst. 2 AZ 
108 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
s. 498 
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poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je 

nutné k dosažení účelu smlouvy. Nelze-li způsob či rozsah užití určit ani 

za pomoci této domněnky, předpokládá autorský zákon v odstavci 3 

přímo určitou úpravu, kterou se bude smlouva řídit. 

Pokud je taková možnost sjednána v licenční smlouvě, může držitel 

licence poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít, tedy takzvanou 

podlicenci, třetí osobě. Na rozdíl od postoupení licence, k němuž je 

nutný zvláštní písemný souhlas autora, však v tomto případě zůstává 

nabyvatelem licence původní osoba. Podlicencí je možno udělit všechna, 

nebo jen některá z licenčních oprávnění.109 Rozsah poskytovaných 

oprávnění je samozřejmě omezen rozsahem licence. 

O nejstarší druh licenční smlouvy, licenční smlouvu nakladatelskou, jde 

v případě, kdy autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování 

a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, 

výtvarného, fotografie či díla vyjádřeného způsobem podobným 

fotografii, nejde-li o užití díla v provedení výkonnými umělci. § 56 AZ, 

který upravuje tento institut, obsahuje oproti obecné úpravě licenčních 

smluv některá zvláštní ustanovení. Zejména je to dispozitivně 

zakotvené právo autorské korektury, dávající autorovi možnost 

v přiměřené lhůtě před vydáním díla provést drobné tvůrčí změny díla, 

pokud nevyvolají na straně nabyvatele nakladatelské licence potřebu 

vynaložení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla. 

 

4.2 Převod copyrightu dle právního řádu USA 

 

Hlavní charakteristikou, odlišující práva copyrightu tak, jak jsou 

vnímána a upravena ve Spojených státech amerických, od pojetí 

autorských práv v právním řádu České republiky, je jejich zcizitelnost                        

                                    
109 § 48 AZ 
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a převoditelnost. V tomto postoji k vlastnictví copyrightu se odráží 

tradiční a hluboce zakořeněný přístup Spojených států amerických 

k principům osobního vlastnictví a orientace především na jeho 

ekonomické faktory. 

Vlastnictví copyrightu je dle amerického Copyright Law v podstatě 

neomezeně dělitelné a převoditelné. Tedy celé vlastnictví, nebo jeho 

část, případně každé z jednotlivých majetkových práv k dílu může být, 

s výjimkou omezených práv osobnostních, převedeno na osobu          

od autora odlišnou.110 Někteří autoři rozlišují tyto úkony různými pojmy. 

V  případě postoupení veškerých exkluzivních majetkových práv jako 

celku hovoří o „převodu“, zatímco postoupení pouze některých práv 

vlastníka copyrightu, označují termínem „licence“.111 Copyrightový 

zákon však v § 101 vymezuje převod vlastnictví copyrightu jako cesi, 

zástavu, výhradní licenci, nebo jakékoliv jiné postoupení, zcizení nebo 

zatížení copyrightu, nebo jakéhokoliv z výlučných práv, které ho tvoří, 

bez ohledu na to, zda je omezeno časově, místně, nebo způsobem 

výkonu práva. Výslovně však z této definice vylučuje nevýhradní 

licence. V jejich případě tedy nejde vůbec o převod majetkového práva. 

Proto se zdá účelnější rozlišovat spíše jen, zda se v konkrétním případě 

jedná o licenci výhradní či nevýhradní, než zda jde o licenci výhradní či 

jiný způsob převedení autorských práv. 

Stejně tak jako v českém autorském právu, je i v Copyright Law       

pro platné smluvní udělení výhradní licence nutný písemný souhlas 

vlastníka copyrightu, nebo osoby jím řádně pověřené.112 Zavedením 

tohoto zákonného požadavku v the Copyright Act of 1976 vyústila 

rozsáhlá odborná debata na téma, zda převodem materiálního objektu, 

jehož prostřednictvím je autorské dílo vyjádřeno, dochází i k převodu 

copyrightových práv k dílu, a pokud ano, tak v jakém rozsahu.        
                                    
110 HALPERN, S. W.; NARD, C. A.; PORT, K. L. Fundamentals of United States 
Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. New York: Kluwer Law 
International, 2007. s. 64 
111 STIM, R. Patent, Copyright & Trademark. Berkeley: Nolo, 2009. s. 192 
112 § 204 odst. (a) zákona 17 U.S.C. 
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Tím, že je od účinnosti nového copyrightového zákona požadován 

písemný souhlas s poskytnutím výhradní licence, došlo k posílení právní 

jistoty smluvních stran.  

Rozepře týkající se převodu majetkových práv vlastníka copyrightu však 

nebyly odstraněny úplně. Zákon totiž neupřesňuje, jak by měl 

požadovaný souhlas vypadat, a proto mezi odvolacími soudy panují 

spory ohledně výkladu jazyka licenčních smluv. V případě Playboy 

Enterprises, Inc. v. Dumas113 tak například soud nepřiznal společnosti 

Playboy Enterprises, Inc. vlastnictví copyrightu ke kresbám, 

vytvářeným pro časopis Playboy v průběhu několika let umělcem        

na volné noze. Svůj domnělý nárok společnost dokládala výplatními 

šeky s textem: „Indosací tohoto šeku příjemce stvrzuje přijetí platby   

za postoupení veškerých práv, nároků a zisků z určeného díla 

společnosti Playboy Enterprises, Inc.“ Odvolací soud však neuznal,      

že by v tomto případě šlo o dostatečně určitý souhlas autora kreseb     

a vlastnictví copyrightu k dílům tak přiznal vdově po autoru, paní 

Dumasové. Naopak ve sporu Schiller & Schmidt, Inc. v. Nordisco 

Corp.114 považoval soud za dostatečný písemný souhlas v duchu § 204 

odst. (a) zákona 17 U.S.C. písemnou smlouvu, která výslovně 

nezmiňovala slovo „copyright“, nicméně z okolností, za kterých byla 

uzavřena, bylo možné usuzovat záměr smluvních stran vlastnictví 

copyrightu převést. 

Požadavek písemného souhlasu s převedením majetkových práv se 

neuplatňuje v případě udělení nevýhradní licence. Ta totiž, jak již bylo 

zmíněno výše, není americkým právním řádem ani soudní praxí115 

považována za převod vlastnictví copyrightu a proto může být udělena  

i ústně. 

                                    
113 United States Court of Appeals, Second Circuit, 1995. 53 F.3d 549, cert. denied, 
516 US 1010. 116 S. Ct. 567. 
114 United States Court of Appeals, Seventh Circuit, 1992. 969 F.2d 410. 
115 Ve sporu Johnson v. Jones, 149 F.3d 494, 500 (6th Cir. 1998) soud jen potvrdil 
ustálený přístup k nevýhradním licencím, když v odůvodnění rozsudku uvedl, že jejich 
udělení v žádném případě nezakládá převod majetkových práv. 
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Zvláštností amerického Copyright Law je jistě budoucí právo autora 

díla, případně jeho právních nástupců, na odstoupení od smlouvy         

o převodu vlastnictví copyrightu a tedy na faktické znovunabytí práv, 

v minulosti postoupených jiné osobě. Tímto způsobem může autor 

dosáhnout zrušení převodu majetkových práv, jakož i udělení výhradní 

či nevýhradní licence. Své právo může obecně uplatnit kdykoliv 

v průběhu pětiletého období, začínajícího třicet pět let po té, co byl 

uskutečněn převod copyrightového práva, a to doručením písemného 

oznámení nabyvateli práva. To musí kromě dalších náležitostí 

obsahovat datum, k němuž dojde k odstoupení od převodu a tím 

k opětovnému nabytí práv autorem, musí být nabyvateli doručeno 

v zákonném termínu a pro jeho platnost je nutné uložit před datem 

účinnosti odstoupení jeho kopii u the Copyright Office. Toto právo se 

neuplatňuje v případě převodů copyrightových práv k tzv. works made 

for hire, je nezcizitelné a jeho úprava je kogentní, tudíž ho nelze 

vyloučit ani výslovnou dohodou smluvních stran.116 Z důvodu 

provázanosti tohoto institutu s dobou trvání výlučných majetkových 

práv, která se v době účinnosti předchozího předpisu od současného 

pojetí značně odlišovala, obsahuje the Copyright Act of 1976 rozdílnou 

úpravu pro převody práv, uskutečněné ještě za účinnosti starého 

předpisu. 

  

                                    
116 § 203 zákona 17 U.S.C. 
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5. SBLIŽOVÁNÍ SYSTÉMŮ 

 

5.1 Odlišnosti kontinentálního a copyrightového autorskoprávního 

systému 

 

Pro pochopení těchto dvou autorskoprávních systémů a jejich prvků, 

které je navzájem odlišují, nestačí zkoumat pouze právní řády zemí, 

reprezentujících oba opačné póly přístupu k autorským právům.          

Je nutno vzít v úvahu i zrod těchto právních systémů jako celků           

a dynamický vývoj ekonomických a společenských podmínek, ovlivňující 

rozdílné směřování právního myšlení ve státech kontinentální Evropy    

a ve Spojených státech amerických. 

Autorské právo není univerzální, různé společenské celky k němu 

zaujímají různý postoj. Stejně jako kterýkoliv jiný právní institut,          

i autorské právo se vyvíjelo v kontextu historických souvislostí a jako 

odezva na specifické problémy a výzvy specifického prostředí. Svůj 

původ má autorské právo v západních zemích, kde byl jeho vývoj 

poháněn vynálezem knihtisku, nástupem průmyslové revoluce, filozofií 

tržního hospodářství i přirozených práv, vzestupem buržoazie a šířením 

gramotnosti. Všechny tyto aspekty postupně změnily postoj společnosti 

k umění a umělcům. Výsledné pojetí duševního vlastnictví je vynálezem 

evropským, avšak v současnosti je užíván v rozdílných ekonomických   

a společenských pospolitostech k formování postojů k informačnímu 

toku a produktům kultury.117 

Autorské právo zemí kontinentální Evropy, tedy i České republiky, je 

založeno na koncepci přirozených práv. Ve středu zájmu tedy stojí autor 

díla a právní ochrana se nesoustředí pouze na jeho práva majetková, 

ale ve značné míře také na osobnostní práva absolutní povahy.      

                                    
117 PLOMAN, E. W.; HAMILTON, L. C. Copyright – Intellectual property in the 
information age. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. s. 1 
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Tento postoj velmi dobře ilustruje ustanovení článku 27 odst. 2 

Všeobecné deklarace lidských práv, který říká: „Každý má právo        

na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho 

vědecké, literární nebo umělecké tvorby.“ 

Na druhé straně angloamerický autorskoprávní systém je postaven     

na koncepci copyrightu, jakéhosi privilegia uděleného autorovi, nebo 

osobě, na níž autor vlastnictví copyrigtu převede. Copyright závisí      

na existenci díla v hmotné podobě, zatímco práva autora, zejména      

ta osobnostní, mohou existovat i v podobě nehmotné.118 

Průběh 20. století i počátek století 21. však ukázal, že není nadále 

možné, aby oba autorskoprávní systémy působily ve vzájemné izolaci. 

Překotný rozvoj digitální technologie a prakticky neustálé celosvětové 

šíření autorských děl touto technologií umožněné, změnilo zcela 

kontext, v jakém je na ochranu autorských práv nahlíženo.  

Na tento vývoj má značný vliv i potenciální ubiquita, charakteristická 

vlastnost autorských děl. V souvislosti s ní někteří odborníci zmiňují tři 

faktory, osvětlující pohnutky šíření autorských výtvorů za hranice států, 

v nichž vznikly. Jednak je to touha každého národa exportovat svá díla, 

ať už za účelem šíření znalostí své kultury, nebo hnaná snahou získat 

vliv na kulturní rozvoj cílových oblastí z důvodů ekonomických. Druhým 

faktorem je přání každého národa získat přístup k dílům jiných národů, 

často za účelem zkvalitnění vlastní kultury. Posledním z faktorů je pak 

výměna myšlenek, umožňující vytvoření jakési mezinárodní 

intelektuální komunity.119 

Všechny tyto faktory, v kombinaci s neustálým technologickým 

rozvojem, motivují oba autorskoprávní systémy k postupnému 

opouštění hraničních postojů a ke vzájemnému sbližování, což lze 

                                    
118 PLOMAN, E. W.; HAMILTON, L. C. Copyright – Intellectual property in the 
information age. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. s. 26 
119 PLOMAN, E. W.; HAMILTON, L. C. Copyright – Intellectual property in the 
information age. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. s. ěč 
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bezesporu vnímat jako významný posun kupředu, který je v zájmu 

autorů na obou stranách. 

 

5.2 Trend sbližování autorskoprávních systémů 

 

Významným prostředkem sbližování kontinentálního a copyrightového 

autorskoprávního systému je jednoznačně působení mezinárodních 

organizací a sjednávání bilaterálních a multilaterálních mezinárodních 

smluv na poli autorskoprávní ochrany. Takové dokumenty a instituce se 

těší poměrně značné autoritě a jejich přínos v oblasti sjednocování 

pravidel ochrany autorských práv je nezastupitelný. 

Podstatnou roli ve vytváření mezinárodní ochrany autorských práv 

sehrála jistě hned první ze série autorskoprávních smluv, Bernská 

úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886. 

Požadavky alespoň minimální úrovně ochrany, které klade na zájemce  

o účast v Bernské unii, zejména v oblasti osobnostních práv autora, 

trvání jeho výlučných majetkových práv a neformálního přístupu          

k ochraně, se postupem času staly mezinárodním standardem. Míra 

jejich promítnutí do národní úpravy je proto i jakýmsi ukazatelem stavu 

ochrany autorských práv toho kterého státu. 

Spojené státy americké, jak již bylo uvedeno výše, přistoupily z důvodu 

nonkonformity Copyright Law s požadavky minimální ochrany k Bernské 

úmluvě ve znění její pařížské revize až k 1. březnu 1989, tedy mnohem 

později, než tak učinila Česká republika. Ve snaze přiblížit se kritériím 

Bernské úmluvy Spojené státy americké postupně oslabovaly formální 

princip copyrightové ochrany, požadující dříve k přiznání copyrightu 

k dílu jeho registraci, respektive zveřejnění spolu s náležitou 

copyrightovou doložkou. Přesto, že americký právní řád setrval          

na požadavku zachycení díla na hmotný nosič, jakožto na pozůstatku 
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původního formálního principu ochrany, bylo opuštění nutnosti uvádět 

copyrightovou doložku významným krokem kupředu ve snaze              

o přiblížení se kontinentálnímu pojetí autorskoprávní ochrany. 

Stejně tak Spojené státy americké nakonec, byť v omezené míře, 

uznaly nutnost ochrany osobnostních práv autora v jejich 

přirozenoprávní podobě. Došlo k tomu však až po jejich přistoupení 

k Bernské úmluvě a ochranu Kongres přiznal pouze autorům děl 

audiovizuálních s odůvodněním, že autorům ostatních děl je poskytnuta 

dostatečná nepřímá ochrana osobnostních práv prostřednictvím již 

existujících předpisů na úrovni federální i státní, a to zejména v oblasti 

ochrany spotřebitelů.120 Tím, že Spojené státy americké ustoupily ze 

svých postojů a začaly poskytovat ochranu založenou na neformálním 

principu, jakož i osobnostní práva autorská, byly odstraněny dvě 

z nejmarkantnějších odlišností mezi autorskoprávním systémem 

kontinentálním a copyrightovým.  

Ke sbližování obou právních režimů však nedochází pouze prostředky 

práva mezinárodního. Stejně tak jako Spojené státy americké, i Česká 

republika a spolu s ní ostatní státy kontinentálního systému pracují     

na postupném zahlazování rozdílů v pojetích autorskoprávní ochrany. 

Děje se tak skrze harmonizační předpisy evropského komunitárního 

práva, určující podobu autorskoprávní ochrany členských států 

Evropské unie. V současné době legislativním procesem prochází návrh 

směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady                     

č. 2006/116/ES o harmonizaci doby ochrany autorského práva a práv 

s ním souvisejících, zveřejněný 16. července 2008 Evropskou komisí. 

Účelem navrhovaného předpisu je sjednocení doby ochrany práv 

výrobců zvukových záznamů a výkonných umělců s její úpravou 

v právním řádu Spojených států amerických a tím i zlepšení sociální 

situace zejména studiových hudebníků. Doba trvání majetkových práv 

                                    
120 BARRET, M. Emanuel law outlines – Intellectual Property.  New York: Aspen 
Publishers, 2004. s. 168 
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by měla ze současných 50 let vzrůst na 95 let od vytvoření výkonu 

výkonného umělce, respektive od pořízení zvukového záznamu 

výrobcem, v případě zveřejnění záznamu pak na 95 let od tohoto 

okamžiku. Delší doba ochrany by zajistila další příjmy, které by 

umožnily nahrávacím společnostem lépe rozložit rizika při podpoře 

nových talentů. Návrh má rovněž za cíl zavést jednotný způsob výpočtu 

doby ochrany u hudebních děl s textem, která jsou výsledkem tvůrčí 

činnosti několika autorů.121 

Vstřícné kroky, které směřují ke sblížení obou systémů, lze pozorovat    

i na úrovni národní. V prostředí českého autorského práva bylo jedním 

z nich přijetí úpravy zaměstnaneckých děl. Její současná podoba, 

umožňující, aby zaměstnavatel byl originálním nositelem majetkových 

práv k zaměstnancem vytvořenému dílu, je jednoznačným příklonem  

ke copyrightovému pojetí autorskoprávní ochrany. 

 

5.3 Současné otázky a výzvy autorskoprávní ochrany 

 

Faktory, které v současné době patrně nejvíce ovlivňují tvorbu             

a vynucování pravidel na poli ochrany autorských práv, jsou 

jednoznačně překotný rozvoj digitálních technologií a fenomén 

internetu. S jejich pomocí je dnes mnohem snazší autorská díla šířit bez 

ohledu na státní hranice i na odlišnosti jednotlivých kultur. Stejně tak 

lze podstatně jednodušeji rozmnožit originální výsledek tvůrčí činnosti  

a získat s minimálními náklady a v nepatrném časovém horizontu 

libovolné množství plnohodnotných a vysoce kvalitních kopií,              

od originálního díla obtížně rozeznatelných. To samozřejmě nahrává 

nejrůznějším formám porušování autorskoprávní ochrany, mimo jiné 

nelegálnímu sdílení a stahování chráněných dat. Lze předpokládat,      

že vývoj digitálních technologií a masivní nárůst počtu uživatelů 

                                    
121 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=364 (otevřeno dne 28.3.2010) 
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internetu bude i nadále pokračovat. Proto je nutné vzít tyto skutečnosti 

v potaz a přizpůsobit jim i právní úpravu ochrany autorských práv. 

Jedním ze způsobů eliminace nežádoucích jevů, které doprovází 

technologický pokrok a ovlivňují ochranu autorských práv, je zavedení 

odpovědnosti poskytovatelů internetového připojení, tzv. Internet 

Service Providers, za aktivní i pasivní účast na nelegálním šíření 

chráněných autorských děl na internetu. K tomuto řešení přistoupila 

Francie, kde počátkem letošního roku vešel v účinnost kontroverzní 

zákon, nazývaný HADOPI.122 Jeho tvorbu a přijetí provázelo množství 

protestů, zejména z řad organizací na ochranu spotřebitelů a zastánců 

lidských práv. Ti zásadně nesouhlasí s tím, aby uživatelé internetu 

mohli být za porušení autorskoprávní ochrany odpojeni poskytovatelem 

připojení od internetu, neboť právo na připojení řadí mezi základní 

lidská práva. 

První verze zákona, podle níž bylo možno přistoupit k sankcionování 

uživatele pouze na základě podezření, že se dopouští porušování 

autorských práv prostřednictvím internetu, byla odmítnuta 

francouzským ústavním soudem pro rozpor se základními 

trestněprávními zásadami presumpce neviny a uložení trestu pouze    

na základě zákona a v jeho mezích řádným soudem. Druhá, 

přepracovaná verze návrhu, která byla nakonec uznána i ústavním 

soudem, požaduje soudní přezkum případu předtím, než dojde 

k odpojení uživatele od internetového připojení. V případě, že úřad 

HADOPI nabude podezření, že dochází prostřednictvím internetu 

k neoprávněnému užití chráněného díla, nejprve domnělého viníka 

dvakrát vyzve k odstranění závadného stavu. Pokud tak uživatel 

neučiní, bude mu v duchu zásady „třikrát a dost“ zrušeno jeho 

                                    
122 Výraz, jímž je předpis označován, je zkratkou „Haute Autorité pour la Diffusion des 
Œuvres et la Protection des Droits sur Internet“, tedy úřadu, jež má podle zákona 
dohlížet na dodržování autorských práv uživateli internetu. Název úřadu lze přeložit 
jako „Vysoký úřad pro šíření uměleckých děl a pro ochranu autorských práv             
na internetu“. Pro přehlednost bude při označování úřadu nadále užíváno termínu 
HADOPI. 
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internetového připojení až na dobu jednoho roku, případně mu bude 

uložen i peněžitý trest. 

Odpůrci zákona HADOPI považují zavedené sankce za nepřiměřeně 

přísné a odporující základním lidským právům. Množí se protesty           

i některých umělců, kteří se domnívají, že tento přístup ničí vyhlídky 

začínajících mladých umělců na prosazení se ve světě 

showbusinessu.123 Mimo to se objevují i skeptické hlasy, podle nichž 

sice zákon přináší způsob, jak bojovat s uživateli tzv. peer-to-peer sítí, 

avšak již nedosáhne na poskytovatele stále populárnějších placených 

filehostingových služeb, jako je například RapidShare. Velká část 

současných tzv. internetových pirátů se také podle skeptiků spíše začne 

lépe chránit před odhalením, než že by nelegální sdílení a stahování 

zcela zavrhla. Přesto, že tento způsob boje s internetovou kriminalitou 

není bezchybný, dá se předpokládat, že se k němu postupem času 

přikloní i další státy. 

Dalším hojně diskutovaným způsobem, jak se vypořádat s nároky 

kladenými na ochranu autorských práv v dnešní společnosti, je systém 

takzvaných náhradních odměn. Jeho smyslem není snaha postihnout 

osoby skutečně autorská práva porušující, ale spíše jakási forma 

prevence takového chování a tím i peněžitých škod, které může 

způsobit. Systém náhradních odměn spočívá v odvádění určitého podílu 

prodejní ceny prázdných datových nosičů, jako jsou CD a DVD, ale        

i přístrojů sloužících k rozmnožování obsahu takových nosičů, 

institucím, které tyto příjmy rozdělují zejména mezi výkonné umělce    

a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Ti jsou 

nelegálním sdílením hudby a filmů na internetu nejvíce zasaženi           

a systém náhradních odměn jim tak poskytuje alespoň částečnou 

kompenzaci zisků, o které v důsledku internetového pirátství přicházejí. 

Taková praxe je již, i přes odpor laické veřejnosti, v mnoha zemích 
                                    
123 http://www.nytimes.com/2009/10/23/technology/23net.html?_r=1 a 
http://www.france24.com/en/20090512-lawmakers-adopt-internet-anti-piracy-bill-
illegal-downloading-France (otevřeno dne 6.4.2010) 
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včetně České republiky úspěšně zavedena. V současné době se množí 

hlasy, žádající rozšíření systému náhradních odměn i na zpoplatnění 

přístupu k internetu, který je hlavním kanálem pro nelegální šíření 

chráněných děl. 

Zajímavou alternativu autorskoprávní ochraně poskytuje organizace, 

založená v roce 2001 ve Spojených státech amerických, skrývající se 

pod názvem Creative Commons. Její filozofií je podpora kreativity nejen 

umělců, vědců, či akademiků, ale všech lidí napříč kontinenty, 

prostřednictvím umožnění legálního veřejného zpřístupnění autorských 

děl a jejich volného užití a dalšího zpracování bez nutnosti získat 

předem souhlas jejich autora. Creative Commons tak činí formou 

poskytování bezplatných autorských licencí, umožňujících autorům 

změnit status jejich děl, automaticky chráněných autorským právem,   

z „všechna práva vyhrazena“, přes „některá práva vyhrazena“,           

až k postavení díla volného, tedy „žádná práva vyhrazena“. 

Autor, který si nepřeje, aby jeho dílo zcela podléhalo autorskoprávní 

respektive copyrightové ochraně, k němu jednoduše připojí jakousi 

Creative Commons doložku, tedy symbol, díky němuž bude případný 

uživatel díla ihned informován o tom, jakým způsobem smí dílo užít, 

aniž by se dopustil porušení autorských práv. Autor díla tak 

prostřednictvím jedné ze souboru licencí Creative Commons v podstatě 

uzavírá smlouvu se všemi potencionálními uživateli svého díla, jimž 

přiznává k dílu některá ze svých práv. Licence poskytované pod záštitou 

organizace Creative Commons však nejsou exkluzivní, autor se tedy 

jejich prostřednictvím nezříká práva poskytnout další, byť i úplatnou 

smluvní licenci, existující mimo licence Creative Commons. Stejně tak 

může autor pro své dílo zvolit typ Creative Commons licence, který 

nezahrnuje možnost komerčního užití díla, a ponechat si tak právo     

na odměnu plynoucí ze zákonných i smluvních licencí. 
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Projekt Creative Commons koresponduje s trendem sdílení  originálních 

výsledků tvůrčí činnosti a jejich kreativním zpracováváním dalšími 

osobami, který sílí zejména mezi mladou generací začínajících               

i zavedených umělců, a zdá se tedy být perspektivním způsobem 

nakládání s autorskými díly v současné informační společnosti.124 

  

                                    
124 http://creativecommons.org (otevřeno dne 6.4.2010) 
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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 
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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 
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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. 
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RESUMÉ 

 

Copyright protection under the Czech and U.S. law 

 

The main purpose of this thesis is to compare the key aspects             

of the European civil law approach and the Anglo-American system     

of the copyright protection. This paper also aims to outline current 

issues that copyright protection confronts in the digital age. 

The first of the five chapters is introductory and describes general 

concepts that both of the legal systems are based on. It addresses    

the philosophical backgrounds and evolution of the European            

and Anglo-American legal traditions and also mentions the relevant 

Czech and U.S. legislation. The differences between the civil law       

and the common law theories are explained by illustrating                

the individualistic European approach founded on the natural rights 

philosophy and the commercial U.S. approach based on utilitaristic 

principles.  

The second chapter is dedicated to explaining the subject matter         

of copyright under the Czech and U.S. laws. The categories of the 

original works of authorship are described and, above all, attention is 

given to the moment in which the copyright protection is effectively 

created. Under the Czech law, the legal conditions are met when 

expressing the work in any form that is objectively perceivable by        

a human being. On the other hand, the requirement of fixing the work 

in any tangible medium of expression under the U.S. law is a reminder 

of the formalistic approach to the copyright protection supported by the 

United States of America before the Copyright Act of 1976 came into 

effect. 
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Chapter three concentrates on the bundle of the exclusive rights 

belonging to the author of the work and to the copyright owner. The 

discussion focuses on the scope of moral rights under the Czech law 

and their implementation into the U.S. law. 

The fourth chapter describes the process of transfer of exclusive rights. 

While the U.S. law provides the copyright owner with the possibility     

of either licensing or transferring his or her rights, according to the 

natural rights theory, the rights of the authors under the Czech law are 

inalienable and therefore the author can only grant an exclusive or 

nonexclusive license of his or her rights, but is not authorized to 

transfer it. 

Summary and conclusions are drawn in chapter five. The process of 

rapprochement of the European and the Anglo-American copyright 

systems is discussed. The chapter also deals with current challenges of 

the copyright protection related to the staggering evolution of 

technology. In conclusion, the Creative Commons project and the idea 

of liability of the Internet Service Providers are discussed. 
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