
Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

1 
 

 
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Právnická fakulta 

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 
 
 
 
 

NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 
 

 
 

Diplomová práce 
 
 
 

Natálie Petrovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce:  
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.     Praha, duben 2010 
 
 
 
 
 
 
 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití 
zdrojů a literatury v ní uvedených.“ 
 

 

V Praze, dne 1. 4. 2010       Natálie Petrovská 

 

 

 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Děkuji JUDr. Veronice Křesťanové, Dr., vedoucí mé diplomové práce, za cenné 
připomínky a účinnou pomoc při zpracování. 
 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

4 
 

Obsah 

ÚVOD...........................................................................................................................................5 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH AUTORSKOPRÁVNÍCH POJMŮ......................................................7 

2. VZTAH AUTORSKÉHO ZÁKONA K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU.............................................12 

3. STRUČNÁ HISTORIE AUTORSKOPRÁVNÍCH PŘEPISŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ.............................13 

4. OPRÁVNĚNÉ UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA..............................................................................15 

4.1. Bezesmluvní užití autorského díla - mimosmluvní instituty užití .............................15 

4.1.1. Užití volného díla................................................................................................16 

4.1.2. Volné užití díla....................................................................................................16 

4.1.3. Zákonná licence ..................................................................................................20 

4.2. Smluvní užití díla – licenční smlouva........................................................................22 

4.2.1. Licenční smlouva obecně....................................................................................22 

4.2.2. Strany licenčního závazku ..................................................................................24 

4.2.3. Náležitosti licenční smlouvy...............................................................................24 

4.2.4. Výhradní a nevýhradní licence ...........................................................................28 

4.2.5. Poskytnutí oprávnění třetí osobě.........................................................................29 

4.2.6. Zánik licenční smlouvy.......................................................................................30 

4.3. Licence Creative Commons .......................................................................................31 

5. NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ..........................................................................................................33 

5.1. Počítačové pirátství ....................................................................................................34 

5.2. Pirátství na internetu ..................................................................................................35 

5.3. Hotelové výjimky.......................................................................................................36 

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV ..........................................................................................42 

6.1. Ochrana soukromoprávní ...........................................................................................42 

6.1.1. Aktivní věcná legitimace ....................................................................................43 

6.1.2. Pasivní věcná legitimace.....................................................................................43 

6.1.3. Soudní spory .......................................................................................................44 

6.1.4. Jednotlivé druhy žalobních nároků .....................................................................44 

6.1.5. Autorův nárok na odměnu ..................................................................................49 

6.2. Veřejnoprávní ochrana ...............................................................................................50 

6.2.1. Správněprávní ochrana .......................................................................................50 

6.2.2. Trestněprávní ochrana.........................................................................................52 

ZÁVĚR.......................................................................................................................................56 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................................................57 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...............................................................................................58 

SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV ......................................................................................................61 

RESUMÉ / SUMMARY ................................................................................................................62 

 

 

 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

5 
 

Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou neoprávněného užití 

autorského díla a autorskou odměnou. Důvodem mé volby tohoto tématu je neustálá 

dynamika a vývoj v oblasti autorských práv a hlavně jejich nesmazatelná přítomnost 

v našem každodenním životě. 

Oporou pro realizaci této závěrečné práce se stala především odborná literatura a 

legislativa České republiky upravující, ale v jisté míře i omezující, autorská práva. Tato 

práce si v žádném případě nečiní nárok na vyčerpávající charakteristiku neoprávněného 

užití autorského díla v ČR, ale snaží se poukázat na tuto problematiku očima autora a 

přiblížit tuto specifickou právní oblast potenciálním čtenářům a prostřednictvím této 

práce poskytnout nikoli jen základní, ale snad i širší pohled do dané problematiky.  

Celá práce je pojata jako ucelený text mapující relevantní ustanovení obecně 

závazných právních předpisů souvisejících s autorských právem a to především 

autorského zákona (zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění).  

Autorské právo je pojem, který je každému z nás znám. Ovšem co přesně se skrývá 

pod tímto pojmem, jaký má vlastně rozsah, kdy je možno dílo užít oprávněně a kdy už 

se jedná o neoprávněné užití, však už ví málokdo. Setkáváme se s ním prakticky 

na každém kroku, jako právo subjektivní se může týkat i nás samotných.  

Všichni jsme se někdy stali autory ve smyslu autorského zákona, aniž jsme si to 

uvědomovali a aniž bychom jakýmkoli způsobem uplatňovali svá autorská práva nebo z 

nich získali jakýkoli hmotný prospěch, ať už hovoříme o školních výkresech, 

seminárních prácích nebo o našich případných básničkách či písničkách, které jsme 

vytvořili ve chvílích volna. V těchto všech a mnoha dalších případech jsme autory a 

máme tak z nich plynoucí práva. 

Právo na ochranu duševních výtvorů je u nás jedním z ústavně chráněných práv a 

stále se vyvíjí. Přesto se však zdá, že dosud existuje jisté obecné přesvědčení, že zájem 

společnosti na užívání duševních výtvorů může ospravedlnit porušování oprávněných 

zájmů autorů těchto děl. Jak jsem již zmínila výše, na vině však je často i obecný 
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nedostatek znalostí této právní problematiky - autorskoprávní ochrany duševního 

vlastnictví a možností nakládání s ním legálním způsobem. 

V naší současné generaci zřejmě není jedince, který by nějak neoprávněně neužil 

rozličná autorská díla. Neoprávněné zásahy do autorského práva jsou velmi závažným 

problémem globálních rozměrů. Tato práce se proto zaměřuje mimo jiné na 

odpovědnost, ať už soukromoprávní či veřejnoprávní, která takovýmto jednáním vzniká. 

V dnešní době neustálého nárůstu používání reprodukčních technik a šíření 

prostřednictvím digitálních médií a internetu můžeme jen těžko zabránit 

neoprávněnému nakládání s autorskými díly. Ovšem ne vždy se musí jednat o porušení 

autorského práva, i když se často užití díla může pohybovat na hraně zákona. 

Hlavním úkolem této práce tedy je čtenáři přiblížit problematiku neoprávněného 

užití autorských děl, seznámit jej se základními pojmy, rozsahem a uplatněním ochrany 

autorského práva. Po přečtení této práce by měl čtenář mít přehled o tom, jak lze 

autorská díla užít v mezích zákona. 
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1. Vymezení základních autorskoprávních pojmů 

Autorské právo náleží do oblasti práv duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví 

můžeme chápat jako právní a ekonomickou abstrakci, tvořenou souhrnem různých 

objektivně vyjádřených nehmotných předmětů vnímatelných smysly, které jsou jako 

nehmotné majetkové hodnoty způsobilé být samostatnými předměty právních a 

ekonomických vztahů1. 

Autorské právo lze v objektivním smyslu chápat jako soubor právních norem 

upravujících právní vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění určitých 

kulturních výtvorů tzv. autorských děl. Mezi tyto právní normy patří především zákon 

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

změně některých zákonů (dále jen autorský zákon či AZ), dále také zákon 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen OZ), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, popř. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, který upravuje v § 268 až 271 trestné činy proti 

průmyslovým právům a proti právu autorskému. 

Naproti tomu autorským právem v subjektivním smyslu rozumíme souhrn 

oprávnění, která autorovi vznikají, a která muže na základě AZ uplatňovat ve vztahu 

jeho díla jako výsledku duševní tvůrčí činnosti.2  

Autorské právo je běžně vnímáno jako právo přirozené vznikající spolu s 

výtvorem. Nebývá tak obvykle třeba dalšího právního úkonu k tomu, aby bylo dílo 

autorskoprávně chráněno. V České republice se tedy uplatňuje tzv. princip 

neformálnosti vzniku autorského díla. Právo autorské vzniká v okamžiku, kdy je dílo 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. 

Autorské právo má soukromoprávní povahu, která je dána přirozenou povahou 

výtvoru. Stát toto přirozené právo pouze chrání a stanoví způsob jeho výkonu.3 V tomto 

duchu je pojímán i náš autorský zákon. 

                                                 
1 Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vydání. Masarykova univerzita v Brně - právnická 
fakulta v nakladatelství Doplněk 1994, str. 12 
 
2 Kříž, J., Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1. vydání, Praha: Linde Praha, 1999, str. 5 
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Ustanovení § 2 odst. 1 AZ vymezuje jako předmět autorského práva dílo 

literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

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

věta je tzv. generální klauzule, jíž musí vyhovovat všechna díla, aby mohla být 

předmětem autorskoprávní ochrany. Předmětem autorskoprávní ochrany jsou tedy 

výtvory, jež mají charakter nehmotných statků. Jedna se o imateriální výsledek tvůrčí 

činnosti člověka, jenž bývá vyjádřen prostřednictvím určitého hmotného substrátu. 

K základním vlastnostem nehmotných statků patři tzv. potenciální ubiquita, která 

vyjadřuje schopnost být vnímán a užíván jakmile byly vytvořeny způsobem 

vnímatelným lidskými smysly, aniž je třeba přenášet hmotný substrát, v němž jsou 

zachyceny. 

Dílo splňující znaky uvedené výše je předmětem autorského práva, pokud není 

dle § 3 AZ vyloučeno ve veřejném zájmu anebo se vůbec nejedná o dílo (viz § 2 odst. 6 

AZ). Výčet děl uvedených v § 2 odst. 1 AZ je pouze demonstrativní. Dílem je zejména 

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

dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené 

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

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

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též 

počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním 

výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým 

vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky 

uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem 

souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k 

ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, 

které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické. Dikce § 

2 odst. 2 AZ tak vytváří u těchto děl fikci autorských děl. Předmětem práva autorského 

jsou také díla vzniklá zpracováním jiného díla (§ 2 odst. 4 AZ).  

                                                                                                                                               
3 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2007, 1. vydání, str. 3 
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Ochrana se vztahuje jak na dílo dokončené, tak na jeho jednotlivé vývojové fáze 

a části, včetně názvu a jmen postav (§ 2 odst. 3 AZ). Autorský zákon tedy chrání dílo 

jako celek i jednotlivé části, které samy o sobě splňují vymezení tzv. generální klauzule.  

Současný autorský zákon obnovil tzv. dualistickou resp. kvazidualistickou 

koncepci autorského práva v subjektivním smyslu vycházející z kontinentálního práva a 

oddělil režim osobnostních a majetkových autorských práv. Jsou to jednak výlučná 

osobnostní (morální) práva a výlučná majetková práva. Autor je jediným originárním 

subjektem těchto práv; jako takový může všechny ostatní individuálně určené subjekty 

vyloučit z užití díla.4 Protipólem je koncepce monistická, která je typická pro 

angloamerické pojetí autorského práva a na které byl postaven Zákon č. 35/1965 Sb. o 

dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), který předcházel 

současnému autorskému zákonu, který považoval subjektivní autorské právo za právo 

jednotné skládající se ze dvou neoddělitelných prvků. 

Jedná se o práva absolutní právní povahy příslušející pouze individuálně určené 

osobě (popř. individuálně určeným osobám), jíž je původce pouze tvůrce (autor, 

původce) jako fyzická osoba (člověk), čemuž na druhé straně odpovídá povinnost 

individuálně neurčených cizích osob (kohokoli) zdržet se jakýchkoli neoprávněných 

zásahů do oprávnění nositele autorského práva. Autorské právo tedy působí erga omnes 

(je v tom smyslu univerzální povahy). Autor má podobné právní postavení (nikoli 

stejné) jako vlastník věci hmotné.5 

Osobnostní práva (§ 11 AZ) jsou spojena s osobou autora (fyzická osoba, která 

dílo vytvořila), jsou nepřevoditelná a jeho smrtí zanikají. Zahrnují právo autora dílo 

zveřejnit, právo osobovat si autorství, práva určit, zda a jakým způsobem má být 

autorství uvedeno při zveřejnění (tzn. právo na uvedení pravého jména, pseudonymu či 

na anonymní zveřejnění) a práva na nedotknutelnost díla (právo autora udělit svolení k 

zásahu do díla, zákaz užívání díla způsobem snižujícím jeho hodnotu a právo na 

autorský dohled nad užíváním díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu). Autorské dílo 

požívá tzv. postmortální ochrany (§ 11 odst. 5 AZ), což znamená, že ochrany se může 

                                                 
4 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 193 
 
5 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 5 
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domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, i když již uplynula doba trvání 

majetkových autorských práv.  

Druhou složkou, která je pro téma neoprávněného užití autorského díla o mnoho 

významnější, jsou práva majetková. Tato práva (§ 12 a násl. AZ) mají ekonomicko-

hospodářský význam, nezanikají smrtí autora, ale naopak mohou být předmětem 

dědictví a mohou být za stanovených podmínek vykonávána osobou odlišnou od autora. 

Nejsou převoditelná, autor se jich nemůže vzdát a v důsledku toho je ani nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí. Mezi majetková práva řadíme právo dílo užít (§12 - 

§23 AZ), právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (§24 AZ) a 

právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu (§25 AZ). 

Dále lze do majetkových práv zařadit právo na odměnu za půjčování originálu nebo 

rozmnoženiny vydaného díla (§37 odst. 2), právo na odměnu v souvislosti s pronájmem 

originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový 

záznam (§49 odst. 3) či právo na přiměřenou dodatečnou odměnu (§49 odst. 6). 

Majetková práva trvají po celou dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (§ 

27 odst. 1 AZ), což neplatí u osobnostních práv.6  

Stěžejním majetkovým právem pro potřeby tématu neoprávněného užití, je 

právo dílo užít. Na rozdíl od dříve platného autorského zákona vyjmenovává současný 

autorský zákon demonstrativně (s výjimkou sdělování veřejnosti) způsoby užití, které 

náleží výhradně autorovi či jinému nositeli autorského či souvisejícího práva s tím, že 

takto užít lze dílo pouze se souhlasem nositele práva (§ 12 odst. 1 AZ), nestanoví-li 

zákon jinak (tzv. zákonné licence, volná užití).7 Právem dílo užít se dle nauky rozumí 

výlučné právo autora (popř. jiného majitele práva) dílo zpřístupňovat či jinak předkládat 

jiným osobám, včetně jeho rozmnožování.8 Novela autorského zákona, která byla 

                                                 
6 Došlo tak k prodloužení doby trvání z původních 50 let v důsledku harmonizace správcem ES. Tuto 
harmonizaci provedla Směrnice Rady 93/98/EHS, o harmonizaci ochranné doby práva autorského a 
některých práv příbuzných ze dne 29. října 1993, kterou nahradila Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 
souvisejících („Směrnice o harmonizaci doby ochrany“). 
 
7 http://www.cpufilm.cz/invex_02.html 
 
8 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: Doplněk, 
2006. Kapitola I. B., Obsah autorského práva, str. 34 
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provedena zákonem č. 216/2006 Sb. toto právo upřesnila. Jedná se o užití díla 

v původní nebo jinak zpracované podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 

s jiným dílem či prvky. V důvodové zprávě této novely je uvedeno, že se nejedná o 

novinku nýbrž o vyjádření základních doktrinálních výkladů a upřesnění zákonné 

normy. V ustanovení § 12 odst. 4 AZ je uveden demonstrativní výčet, co patří do práva 

dílo užít.9 Právo dílo užít se dělí do dvou skupin – rozmnožování díla a šíření originálu 

nebo rozmnoženiny díla (šíření hmotné a nehmotné neboli sledování veřejností). Do 

práva dílo užít zahrnujeme rovněž právo nechat užít autorské dílo, neboli udělit jinému 

smlouvou oprávnění k výkonu těchto užívacích práv (tzv. licenci – viz kapitola 4.2.). 

Všechny v zákoně stanovené způsoby užití díla jsou svou přirozenou povahou spjaty se 

zpřístupňováním díla určitému počtu fyzických osob.  

                                                 
9 Do přijetí novely zák. č. 216/2006 Sb. nebylo zcela jasné, zda se jedná o výčet taxativní či 
demonstrativní. Demonstarativnost výčtu byla jednoznačně zakotvena v §12 odst. 5 AZ ve znění věty 
poslední: Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odst. 4. 
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2. Vztah autorského zákona k občanskému zákoníku 

Autorské právo, které patří do práv duševního vlastnictví, řadíme mezi odvětví 

práva soukromého. Právo občanské a obchodní lze považovat za základní stavební 

kameny soukromého práva.10  

Autorský zákon je občanskoprávním předpisem se vztahem speciality k občanskému 

zákoníku, popř. k obchodnímu zákoníku.  

V rámci občanského práva tvoří autorské právo zvláštní, relativně samostatnou 

oblast, upravovanou zvláštními právními normami a ovládanou zvláštními zásadami, 

vyplývajícími jak ze zákona, tak i ze zvláštní povahy autorských děl a vztahů k nim 

vznikajících.  

Pro řešení vztahů vzniklých v souvislosti s vytvořením a společenským uplatněním 

autorských děl je proto třeba použít autorského zákona ve všech případech, kde tento 

zákon obsahuje vlastní, přímou právní úpravu těchto vztahů. Pokud vlastní přímou 

právní úpravu tento zákon neobsahuje, je třeba zkoumat, zda takovou úpravu obsahuje 

občanský zákoník. Pokud by ani autorský zákon, ani občanský zákoník takovou úpravu 

neobsahovaly, je namístě použít obdoby – analogie, a to tak, že nejprve se použije 

analogie autorského zákona a poté analogie občanského zákoníku.11 

                                                 
10 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 47 
 
11 Tamtéž, str. 172 
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3. Stručná historie autorskoprávních přepisů na našem území 

Vznik a vývoj autorskoprávních předpisů lze celkově vysledovat až v novodobých 

dějinách práva. Česká republika patří mezi země s relativně velmi dlouhou a bohatou 

tradicí ochrany duševního vlastnictví.12 

Na území ČR bylo autorské právo poprvé upraveno rakouským Císařským patentem 

z r. 1846 č. 922 s. b. z. s., který zakotvoval pravidla ochrany literárních, hudebních a 

výtvarných děl. Tento zákon byl novelizován Ministerským nařízením č. 6/1859 ř. z. a 

zákonem 78/1893 ř.z. Dalším významným mezníkem byl r. 1895 zákon o právu 

původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým č. 197/1895 ř.z. Tento 

zákon byl proveden zákonem č. 198/1895 ř.z. a následně novelizován zákonem č. 

58/1907 ř.z. Tato úprava platila jen v historických zemích, zatímco na Slovensku bylo 

v platnosti uherské právo. 

Do právního řádu nově vzniklého Československa byly obě výše zmíněné normy 

přejaty zákonem č. 11/1919 Sb. z., tzv. recepční normou. V této době bylo autorské 

právo pod francouzským vlivem, resp. Bernské úmluvy13, jejímž členem se ČSR stala v 

r. 1921. V r. 1923 byl pak vydán zvláštní zákon o nakladatelské smlouvě a v r. 1926 

zákon o právu původském (na území ČR již druhý v pořadí), který zavedl registraci děl, 

u nichž nebylo uvedeno pravé jméno autora.  

V r. 1953 byl pak vydán zcela nový autorský zákon odpovídající novým 

ideologickým východiskům a nové kodifikaci občanského práva z r. 1950. Tento 

předpis vycházel z tzv. dualistické koncepce autorských práv, obsahující složku 

osobnostních a majetkových práv. 

V návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku č.40/1960 byl r. 1965 vydán 

další již čtvrtý autorský zákon. V případě této normy se jednalo o posun k tzv. 

monistické koncepci. Plně odpovídal socialistickému systému práva v existenci řady 

                                                 
12 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 165 
 
13 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 (uveřejněna ve sbírce pod 
č. 133/1980 Sb.) 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

14 
 

ustanovení, která měla direktivní povahu. Uvedený zákon tvořil až do roku 2000 základ 

české právní úpravy.14 

Tento zákon byl nahrazen současně platným zákonem č.121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 

Jedná se o moderní právní předpis reagující na vývoj v autorskoprávní ochraně jak 

z pohledu komunitárního práva, tak mezinárodního práva. 

                                                 
14 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 166 
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4. Oprávněné užití autorského díla 

4.1. Bezesmluvní užití autorského díla - mimosmluvní instituty užití 

Obecně se jedná o zvláštní, zákonem stanovené případy, ve kterých mohou třetí 

osoby užít autorské dílo bez souhlasu autora. Tyto zvláštní případy jsou výjimkami ze 

zásady, dle které je možno autorské dílo použít pouze na základě smluvní licence.  

Jedná se o omezení15 autorského práva, která jsou taxativně uvedena v autorském 

zákoně. Tato omezení jsou zaváděna z důvodu veřejného zájmu o kulturní a vědecký 

rozvoj a efektivní využívání tvůrčí činnosti. Tato omezení je autor povinen strpět. 

Výjimky a omezení lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v autorském 

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

díla a ani nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora – tzv. třístupňový test (§ 

29 odst. 1 AZ). AZ přesně nevymezuje, co se rozumí „běžným užitím“, „nepřiměřeně“ a 

„zájmy autora“a ponechává tak vymezení obsahu tohoto termínu na aplikační praxi. 

Při legálně dovoleném užití díla se uplatňuje restriktivní výkladové autorskoprávní 

pravidlo, protože každé takové užití je rovněž zásahem do práva autorského jako práva 

soukromého. 

Tyto případy se tradičně doktrinálně označují souhrnně jako mimosmluvní instituty 

užití díla.16 V prvém případě se jedná o tzv. zákonné licence, kdy zákonná ustanovení 

nahrazují souhlas autora, a tak užití cizího díla přímo povolují. V druhém případě jde o 

tzv. volné užití, jinak řečeno takové, které nepožívá ochrany autorského zákona. 

Posledním mimosmluvním institutem je tzv. užití volného díla. Jedná se o takové dílo, u 

kterého došlo k uplynutím majetkových práv.  

                                                 
15 Tato omezení jsou stanovena v Revidované Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze 
dne 9. září 1886, ve znění pozdějších revizí (vyhláška č.64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.) a 
v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne 15. dubna 1994, tzv. Dohoda 
TRIPS 
 
16 Kříž, J., Holcová, I., Kodač J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související - komentář, 2. 
aktualizované vydání, Praha: Linde Praha, 2005, str. 124 
 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

16 
 

4.1.1. Užití volného díla 

Úprava volného díla je obsažena v § 28 AZ. Dílo se může stát volným výlučně 

uplynutím doby trvání majetkových práv (s výjimkou případů, kdy právnická osoba 

jako dědic autorských práv zanikne bez právního nástupce a právo jako bezsubjektivní 

nemůže existovat),17 tedy obecně uplynutím 70 let od smrti autora (fyzická osoba, která 

dílo vytvořilo - § 5 AZ). Dílo, u kterého uplynula tato doba, je možné užít bez dalšího tj. 

bezúplatně a bez svolení subjektu, na něhož majetková práva, která mohou být 

předmětem dědictví, přešla.  

Při užití volného díla však nesmí být dotčeno právo zveřejnitele dosud 

nezveřejněného volného díla (§ 28 odst. 2 AZ).18 Zvláštní doba trvání majetkových práv 

přiznaných zveřejniteli je 25 let od zveřejnění díla (§ 28 odst. 3 AZ). Zveřejniteli jiná 

práva než majetková nenáležejí. Vznikají mu ve stejném rozsahu, v jakém by je měl 

autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala. Právo zveřejnitele patří do 

práv souvisejících s právem autorským.19 

Dílo je možno užívat způsobem odpovídajícím tzv. postmortální ochraně (§ 11 

odst. 5 AZ), což znamená, že nikdo jiný než autor si nesmí osobovat autorství k dílu, 

dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a, jeli to obvyklé, musí být 

uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní.  

4.1.2. Volné užití díla 

Užití pro osobní potřebu fyzické osoby je v praxi jedním z nejčastějších 

mimosmluvních institutů užití autorského díla. Jde o vyjádření obecné autorskoprávní 

zásady, podle níž se za užití díla zásadně nepovažuje užití pro osobní potřebu, které je 

z povahy a funkce práva autorského volné.20 

                                                 
17 Kříž, J., Holcová, I., Kodač J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související - komentář, 2. 
aktualizované vydání, Praha: Linde Praha, 2005, str. 122 
 
18 V souladu s čl. 4 směrnice o harmonizaci doby ochrany 
 
19 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 203 
 
20 Kříž, J., Holcová, I., Kodač J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související - komentář, 2. 
aktualizované vydání, Praha: Linde Praha, 2005, str. 126 
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V rámci tohoto mimosmluvního institutu lze rozlišovat dvě kategorie: 

a) Užití autorského díla, na které se nevztahuje ochrana dle autorského práva (§ 3 

AZ) – úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, 

veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh 

úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu 

takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní 

kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková 

díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, výtvory tradiční lidové 

kultury (není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní 

nebo o dílo pseudonymní) 

b) Případy, kdy je dílo chráněno autorským zákonem, avšak jeho užití není 

považováno za užití podle autorského zákona 

Volné užití je takové nakládání s dílem, které za daných podmínek ve smyslu § 

30 AZ zákon výslovně vylučuje ze své regulace.21 Autorský zákon definuje volné užití 

jako užití fyzickou osobou pro její osobní (soukromou) potřebu. Osobní potřebou se 

rozumí soukromé užití, užití ve společenství rodiny či osob blízkých.22 Toto užití nesmí 

sledovat dosažení přímého či nepřímého obchodního či jiného hospodářského 

prospěchu. 

Autorský zákon dále v ustanovení § 30 odst. 2 doplňuje, že do práva autorského 

nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo 

napodobeninu díla.  Volné užití se vztahuje pouze na díla zveřejněná (§ 29 odst. 2 AZ) a 

zásahem do autorského práva tak např. je zhotovení rozmnoženiny dosud 

nezveřejněného díla audiovizuálního či hudebního. 

Volné užití se nevztahuje na zhotovení rozmnoženiny počítačového programu 

(včetně počítačových her), elektronické databáze či napodobeniny architektonického 

díla. Právní úprava dále výslovně vyjímá z režimu volného užití pořízení záznamu 

                                                 
21 Chaloupková, H.; Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
(autorský zákon) a předpisy související: Komentář. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2007, str. 44 
 
22 Šebelová, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd.,Brno: Computer Press, 
a.s., 2006, str. 60 
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audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (pojem 

provozování díla ze záznamu je definován v § 20 odst. 1 AZ). Zjednodušeně lze říci, že 

zásahem do autorského zákona je také pořizování kopií audiovizuálních děl při jejich 

promítání v kině. Tato užití jsou užitím ve smyslu AZ s ohledem na povahu uvedených 

děl, kdy pořízení byť jedné rozmnoženiny, byť pro vlastní osobní potřebu, se považuje 

za vážný, neospravedlnitelný zásah do autorského práva. Pro osobní potřebu lze tak užít 

díla bez udělení oprávnění k výkonu práva dílo užít autorem v případech a za podmínek 

stanovených zákonem. Stejně tak není užitím přeložení či jiné zpracování díla pro 

vlastní osobní potřebu, avšak chápanou v tom nejužším smyslu slova vlastního 

osobního soukromí fyzické osoby (s výjimkou počítačových programů, které mají 

zvláštní úpravu).23 

Díla, jejichž rozmnoženinu si fyzická osoba zhotoví sama či na objednávku, 

nesmí použít k jinému účelu, než pro svoji osobní potřebu. V případě užití veřejného, by 

se jednalo o standardní užití díla dle § 12 AZ a nikoli o užití volné.24 

Důležitá je také skutečnost, že při volném užití cizího díla neexistuje povinnost 

uvádět jméno autora i označení díla na rozdíl od zákonných licencí. Volné užití díla, 

která požívá ochrany autorského zákona, nemá vliv na právo autora na peněžitou 

odměnu z takové užití (§ 25 AZ).  

Excesem z institutu volného užití díla je pak vedle rozšiřování kopie zhotovené 

původně pro vlastní potřebu zhotovitele prodejem či jiným převodem vlastnického 

práva i výroba rozmnoženiny pro jinou než vlastní osobní potřebu zhotovitele, stejně 

jako zhotovení více rozmnoženin určitého díla či zhotovení rozmnoženiny díla jiným 

subjektem, než subjektem pro jehož osobní potřebu je tato rozmnoženina určena.25 

Zakotvení institutu volného užití díla je výsledkem rozvoje techniky umožňující 

pořizovat rychle a kvalitně rozmnoženiny na přístrojích, které se staly masově a snadno 

dosažitelným zbožím. Takto pořízené rozmnoženiny ohrožují v celosvětovém měřítku 

                                                 
23 Kříž, J., Holcová, I., Kodač J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související - komentář, 2. 
aktualizované vydání, Praha: Linde Praha, 2005, str. 126 
 
24 Šebelová, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd., Brno: Computer Press, 
a.s., 2006, str. 61 
  
25 http://www.cpufilm.cz/invex_02.html 
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legální výrobce, kteří vydávají velké investice do rozmnožování a šíření děl. Nelze 

bránit technickému pokroku tím, že by příslušné technické zařízení nemělo sloužit 

jiným (např. osobním) potřebám, než provozním potřebám oprávněných výrobců 

rozmnoženin autorských děl a jiných předmětů ochrany podle práva autorského. Proto 

dochází k uložení náhradní povinnosti výrobcům a dovozcům takových zařízení 

(přehrávací přístroje a nenahrané nosiče zvukové nebo zvukově obrazové) platit 

odměny prostřednictvím kolektivní správy práv. Obdobná povinnost se stanoví 

výrobcům a dovozcům přístrojů k pořizování tiskových rozmnoženin. Odměna je 

poskytována také i z provozu kopírovacích přístrojů, resp. z poskytovaných 

kopírovacích služeb za úplatu, avšak jen pokud jde o tiskové rozmnoženiny.26 

V případě pořizování rozmnoženin však zákon rozlišuje mezi rozmnožováním 

na papír a rozmnožováním na podkladě záznamů. Zatímco rozmnožování pomocí 

přístroje k zhotovení tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad je možné 

nejen pro osobní potřebu fyzické osoby, ale i pro vlastní vnitřní potřebu právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, rozmnožování na podkladě zvukového, zvukově 

obrazového nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání jejich 

přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu je možné jen pro osobní 

potřebu fyzické osoby (§ 25 odst. 1 AZ). 

Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla není odměnou za skutečné 

zhotovení rozmnoženiny, nýbrž odměnou za možnost zhotovení rozmnoženiny. 

Sazebník odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu je uveden 

v příloze AZ a ve vyhlášce ministerstva kultury č. 488/2006 Sb. Ve smyslu § 25 odst. 6 

AZ mají povinné osoby informační povinnost vůči kolektivním správcům pro správné 

vyměření odměny (zejména o druhu a počtu prodaných, dovezených nebo přijatých 

přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů, přístrojů k zhotovování tiskových 

rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů, jakož i o celkovém počtu tiskových 

rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za 

úplatu). Ustanovení § 42 AZ stanoví, že autor může požadovat od celních orgánů 

informace za týmž účelem.  

                                                 
26 Důvodová zpráva k zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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Správcem práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním pro osobní potřebu 

je Ochranný svaz autorský – OSA. 

4.1.3. Zákonná licence 

Zákonné licence jsou oprávnění k užití autorského díla založená přímo 

ustanoveními zákona. Jde zejména o licence na papír nebo na podobný podklad (§ 30a 

AZ), licence k užití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje (§ 30b AZ), 

citace (§31 AZ), licenci výstavní (§ 39 AZ), licenci k propagaci výstavy (§ 32 AZ), 

licenci k užití díla umístěného na veřejném prostranství (§ 33 AZ), úřední a 

zpravodajskou licenci (§ 34 AZ), licenci k užití díla v rámci občanských či 

náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy (§ 

35 AZ) a v rámci školních představení a k užití díla školního, knihovní licence (§37 

AZ) a licenci k užití díla souborného (§ 36 AZ), licenci k užití děl pro zdravotně 

postižené a pro sociální zařízení (§ 38 a 38e AZ), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 

38a AZ), licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým (§ 38d AZ).  

Až na jedinou výjimku v podobě knihovní licence se jedná o zákonné licence 

bezúplatné, tzn., že autorovi za takovéto užití nenáleží žádná odměna. Podle ustanovení 

§ 37 odst. 2 AZ mohou knihovny, archivy a jiná nevýdělečná školská, vzdělávací a 

kulturní zařízení půjčovat originály či rozmnoženiny vydaných děl (§ 4 odst. 2 AZ), 

přičemž následně je třeba zaplatit odměnu kolektivnímu správci.27 V případě, že 

subjekty poskytují veřejné půjčování děl, platí odměnu dle přílohy zákona za vzdělávací 

zařízení jednou ročně stát. Odměna se neplatí, pokud je dílo půjčeno pouze k nahlédnutí 

v místě samém, například do studovny (prezenční půjčování), nebo půjčuje-li ho některé 

z výslovně uvedených zařízení. Výpůjčkou se v tomto případě myslí půjčení určitého 

hmotného substrátu (např. kniha). Toto právo je taktéž povinně kolektivně spravováno. 

Dle § 30a odst. 1 do práva autorského nezasahuje fyzická osoba, která pro svou 

osobní potřebu a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou 

vlastní vnitřní potřebu, zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný 

podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky. Je tedy v 

                                                 
27 Chaloupková, H.; Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
(autorský zákon) a předpisy související: Komentář. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2007, str. 58 
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souladu s autorským právem, pokud si např. obchodní společnost zhotoví tištěnou kopii 

odborné publikace apod. 

Do práva autorského rovněž nezasahuje ten, kdo takovouto rozmnoženinu zhotoví 

na objednávku výše zmíněných osob (např. provozovatel kopírovacího centra), pokud 

řádně platí odměnu kolektivnímu správci. Poskytovatelé těchto rozmnožovacích služeb 

za úplatu jsou povinni odvádět jednou ročně odměnu příslušnému kolektivnímu správci, 

jemuž bylo podle AZ uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu 

zahrnujícím vybírání odměn od těchto osob. 

Mimo autorský zákon je ještě upravena zákonná licence k disertačním, 

diplomovým, bakalářským a rigorózním pracím, která je obsažena v §47b zákona o 

vysokých školách28. 

Pro volné užití a zákonné licence k užití díla jsou významné právní skutečnosti 

zveřejnění a vydání díla (§ 4 AZ). Až na výjimky uvedené v § 29 odst. 2 AZ (např. 

licence úřední a zpravodajské a licence pro školní dílo) se omezení práva autorského 

vztahují pouze na díla zveřejněná.29 

Zveřejněním se rozumí první oprávněné zpřístupnění díla veřejnosti jakýmkoli 

způsobem (veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či 

jiným způsobem). Dílo lze zveřejnit pouze jednou, a to při prvním zpřístupnění 

veřejnosti. Za zveřejněné dílo tedy nelze pokládat dílo, které bylo zpřístupněno 

veřejnosti bez souhlasu autora či osoby vykonávající majetková práva. Nestačí pouze 

vytvoření nebo zhotovení kopie autorského díla.  

 

 

 

                                                 
28 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů 
 
29 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 205 
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4.2. Smluvní užití díla – licenční smlouva 

4.2.1. Licenční smlouva obecně 

Smluvní licence30 je založena na základním ústavně právním principu tzv. smluvní 

svobody, který je obsažen v čl. 2 odst. 3 LZPS.31 Smluvní právo autorské umožňuje 

užití díla osobám odlišným od autora na základě licenční smlouvy. Aby užití bylo 

oprávněné, je zapotřebí uzavření licenční smlouvy a užití děl v rozsahu oprávnění a 

účelu v ní sjednaném.  

Licenční smlouva je upravena v § 46 a násl. AZ jako jednotný smluvní typ. 32 Jde o 

zvláštní druh občanskoprávní smlouvy, který se řídí především ustanoveními 

autorského zákona; pokud však autorský zákon neobsahuje přímou úpravu, je zapotřebí 

použít obecných ustanovení občanského zákoníku33 a následně obdobu – analogii. 

Pokud však jde o vztah mezi podnikateli, použije se subsidiárně Obchodní zákoník. 

Úpravu licenční smlouvy podle obchodního zákoníku nelze použít, neboť tato úprava se 

vztahuje pouze na předměty duševního vlastnictví průmyslového (§ 508 a násl. ObchZ, 

rovněž zvláštní ustanovení o licenčních smlouvách v jednotlivých průmyslověprávních 

zákonech).34  

Zákon jasně stanoví obsahové náležitosti smlouvy (viz níže). Vzhledem k tomu, že 

se jedná o soukromoprávní typ smlouvy, zákonná úprava smluvního práva autorského je 

zásadně dispozitivní a umožňuje smluvním stranám odlišnou autonomní úpravu svého 

závazku, je-li tato jejich vůlí.35 

                                                 
30 Slovo licence pochází z latinského slova licentia, což značí svobodu či volnost. 
 
31 Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  
 
32 Český autorský zákon obsahuje, na rozdíl od autorskoprávních úprav zahraničních, zvláštní úpravu 
autorského smluvního práva. 
 
33 Zejména ustanovení § 43 a násl. ObčZ 
 
34 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 206 
 
35 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 477 
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Autorský zákon obsahuje úpravu obecné licenční autorskoprávní smlouva (§46 a 

násl. AZ) a dva její podtypy - podlicencí smlouva (§57 AZ) a smlouvy zvláštního typu – 

licenční smlouva nakladatelská (§ 56 AZ).  

Licenční vztah je typickým závazkovým vztahem. Licence zakládá odvozené 

oprávnění, které povahově obstojí vedle existence samotného subjektivního výlučného 

autorského práva, jež se autorovi zachovává.36 Touto smlouvou autor poskytuje 

nabyvateli licence oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to buď k jednotlivým nebo ke 

všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném. Nabyvatel se na oplátku 

zavazuje autorovi poskytnout odměnu, není-li sjednáno jinak (§46 odst. 1 AZ). 

Autorovi vzniká povinnost zdržet se takového jednání, která jsou obsahem udělené 

licence. Tím se autor sám omezuje ve výkonu svého zápovědního práva, které vyplývá 

z jeho výlučného majetkového autorského práva dílo užít, jež mu však jako takové 

zůstává zachováno a je pouze dobrovolně staveno (sistováno) ve prospěch nabyvatele 

licence, přičemž v případě zániku licence dochází k jeho konsolidaci v osobě autora.37 

Obsahem pojmového závazku autora z licenční smlouvy je tedy poskytnutí oprávnění 

dílo užít, tj. licence.38 

Jedná se o tzv. konstitutivní (nepravý) převod autorského práva, a to oproti tzv. 

transitivnímu (pravému) převodu, který znamená zcizení práva. Podstatou takového 

převodu je zcizení užívacího práva.39 Předmětem licence je pouze výlučné majetkové 

autorské právo dílo užít. 

Pokud by však v licenční smlouvě bylo ujednáno, že autor převádí svá autorská 

práva na jinou osobu a vzdal by se tak svých práv k dílu, pak by takové ujednání, 

vzhledem k nepřevoditelnosti autorských práv, bylo nutno považovat za absolutně 

neplatné. 

                                                 
36 Tůma, P., Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 19 
 
37 Telec, I. Přehled práva duševního vlastnictví: Lidskoprávní základy, Licenční smlouva. 2. vyd.  Brno: 
Doplněk, 2007, str. 99 
 
38 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 479 
 
39 Tůma, P., Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 11 
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Licence je ze zákona povahy zavazující, z čehož vyplývá, že nabyvatel je povinen 

licenci využít. Vzhledem k dispozitivní povaze autorského práva mohou strany licenční 

smlouvy sjednat licenci pouze jako opravňující. 

4.2.2. Strany licenčního závazku 

Subjekty licenční smlouvy jsou poskytovatel licence a nabyvatel licence. Subjektem 

na straně poskytovatele oprávnění k výkonu práva je zásadně autor za svého života 

(popř. spoluautoři díla), po smrti autora jeho právní nástupce, tj. zejména dědic (stát 

může nabýt majetková práva na základě závěti nebo jako odúmrť) či osoba, které zákon 

svěřuje výkon majetkových práv (např. zaměstnavatel autora).40 V případě, kdy svolení 

uděluje jako zástupce kolektivní správce41, je subjektem tento kolektivní správce, neboť 

ze zákona vystupuje jako nepřímý zástupce, půjde-li o zástupce přímého (zákonného, 

smluvního), zůstane subjektem zastoupený.42 Tato strana se ve smlouvě obvykle nazývá 

autor.  

4.2.3. Náležitosti licenční smlouvy 

4.2.3.1. Formální náležitosti 

Licenční smlouva, jako dvoustranný právní úkon, musí splňovat obecné náležitosti 

pro právní úkony dle § 37 a násl. ObčZ.43 Jak již bylo zmíněno výše, autorské právo 

patří do oblasti práva soukromého, kde záleží na dohodě stran, jakou formu smlouvy si 

zvolí, pokud není zákonem stanoveno jinak. Pro licenční smlouvu autorský zákon 

nestanoví povinnou písemnou formu, z čehož vyplývá, že může být uzavřena i ústně (to 

neplatí v případě výhradní, kolektivní a hromadné licence, které mají obligatorně 

písemnou právní formu). V případech, kdy zákon písemnou formu vyžaduje, její 

nedodržení způsobí absolutní neplatnost smlouvy.44 

                                                 
40  Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí se zkoumat její způsobilost k právním úkonům. 
 
41 Poskytovatelem licence v tomto případě může být pouze příslušný kolektivní správce v rozsahu 
oprávnění výkonu kolektivní správy udělené Ministerstvem kultury (§ 98 AZ).  
 
42 Kříž, J., Holcová, I., Kodač J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související - komentář, 2. 
aktualizované vydání, Praha: Linde Praha, 2005, str. 154  
 
43 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 477 
 
44 Dle ustanovení ObčZ 
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Uzavírání licenční smluv má určitá specifika odlišná obecné úpravy obsažené 

v obecných ustanoveních občanského zákoníku.45 Autorský zákon stanoví možnost 

veřejného návrhu na uzavření licenční smlouvy (§ 46 odst. 6 AZ).46 Rovněž veřejný 

návrh na uzavření smlouvy musí splňovat obecné náležitosti právních úkonů. Vedle 

toho musí být z projevu vůle oferenta zřejmé, že se jedná o veřejný návrh na uzavření 

smlouvy, nikoli např. o inzerát či výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy. Návrh 

rovněž musí obsahovat podstatné náležitosti licenční smlouvy (viz níže) a dostatečné 

určení předmětu závazku.47 Příkladem takovéto veřejné nabídky neurčitému počtu 

subjektů je nabídka možnosti stáhnout počítačový program, film, hudbu aj. Po splnění 

určitých podmínek (nejčastěji zaplacení odměny) je akceptant oprávněn dílo 

stanoveným způsobem užít. 

4.2.3.2. Obsahové náležitosti 

Obligatorní obsahové náležitostí licenční smlouvy jsou uvedeny v § 46 odst. 1 AZ. 

Patří mezi ně způsob užití, přičemž jednotlivé způsoby užití jsou legálně definovány (§ 

13 a násl. AZ), což lze systematicky doplnit též o užití licencovaného předmětu v jeho 

původní či přetvořené či jinak změněné podobě. Podle způsobu užití lze tak rozlišit 

licenci neomezenou, tzn. udělenou ke všem způsobům užití, které jsou v době uzavření 

smlouvy známy nebo licenci omezenou na jednotlivý způsob užití (např. licenci pouze 

k rozhlasovému vysílání nebo pouze k vystavení). Druhou obligatorní náležitostí je 

rozsah užití díla a to buď neomezený (takovou licenci lze využít celosvětově po celou 

zákonnou dobu trvání majetkových práv a v libovolném množství) nebo omezený, který 

je určen zejména místem, časem a množstvím a to z hlediska jednotlivých způsobů užití 

anebo všech těchto způsobů (např. tedy licence k rozmnožování a rozšiřování 

                                                                                                                                               
 
45 § 43a ObčZ stanoví, že návrh na uzavření smlouvy musí směřovat vůči jedné nebo více určitým 
osobám. V opačném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy a občanský zákoník s takovýmto 
jednáním nespojuje možnost platného přijetí návrhu (v takovémto případě se může jednat např. o inzerát). 

46 V tomto případě zákonodárce zohlednil zvláštní mimoprávní povahu autorských děl. Tyto statky 
vyžadují potenciální všudypřítomnost uzavírání licenčních smluv a to hlavně z toho důvodu, že AZ 
nedává možnost vzdát se majetkových autorských práv. Jde zejména o uzavírání licenčních smluv 
v prostředí internetu, ale i jiných moderních informačních technologií. 
 
47 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 492 
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hudebního díla s textem pouze pro území České republiky, na dobu tří let a v nákladu 

2000 až 2500 kusů zvukových nosičů typu CD audio).  

Poslední podstatnou náležitostí je odměna za licenci nebo ujednání o bezplatné 

licenci, která znamená smluvní výjimku ze zásady úplatnosti licenční smlouvy (licence 

úplatné a bezplatné).48 Licenční smlouva je tedy založena na základě úplatnosti ve 

smyslu § 46 odst. 1 AZ. Výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení je podstatnou 

náležitostí licenční smlouvy. Sleduje se tak ochrana autora jako hospodářsky slabší 

strany. Pokud licenční smlouva neobsahuje ustanovení o autorské odměně, jedná se o 

smlouvu absolutně neplatnou. Není-li odměna sjednána, smlouva je platná, pokud 

z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez 

určení výše odměny (§ 49 odst. 2 písm. a)). V takovém případě nabyvatel poskytuje 

autorovi odměnu obvyklou.49 Strany však také mohou uzavřít licenční smlouvu jako 

smlouvu bezúplatnou, pokud to odpovídá vůli stran a je tak výslovně sjednáno. 

Odměna, kterou je nabyvatel licence autorovi povinen vyplatit, může mít různou 

podobu – peněžité i nepeněžité plnění50. Peněžité plnění lze sjednat pevnou částkou 

nebo odměnu výnosovou (procentuální) jako například procentuální podíl na výnosu 

dosaženém z využití licence. Je-li výše odměny stanovena v závislosti na výnosech 

nabyvatele z využití licence, poskytuje zákon autorovi prostředky ke kontrole řádnosti 

vykazování odměny ve smyslu § 49 odst. 4 AZ. Autor však nesmí prozradit třetí osobě 

ani použít pro své účely důvěrné informace získané v této souvislosti od nabyvatele. 

Mimoto je dle § 49 odst. 5 AZ nabyvatel povinen alespoň jednou ročně poskytovat 

autorovi vyúčtování této odměny. Není vyloučeno ani sjednání odměny v symbolické 

výši, je-li toto ujednání myšleno vážně. Často bývá výše odměny sjednávána 

v kolektivních nebo hromadných licenčních smlouvách ve smyslu § 101 AZ (kolektivní 

správa viz níže). Pohledávka na autorskou odměnu a její příslušenství se právně chová 

jako kterákoli jiná pohledávka. Může být předmětem občanskoprávních vztahů, neboť 

                                                 
48 Šebelová, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd., Brno: Computer Press, 
a.s., 2006, str. 75, 76 
 
49 Obvyklost odměny se posuje podle stavu v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných 
obsahu této smlouvy pro takovýto druh díla. 
 
50 Případy nepeněžitého plnění se vyskytují velmi zřídka. 
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to její povaha nevylučuje.51 Platnou dohodou se nelze vzdát práv na autorskou odměnu, 

jež dosud nevznikla a která by mohla v budoucnu teprve vzniknout.52 

Právní úprava licenční typové autorskoprávní smlouvy preferuje sjednání 

výnosové formy licenční odměny.53 Pokud si subjekty licenční smlouvy zvolí jiný 

způsob stanovení odměny, zakotvuje pro tento případ autorský zákon zvláštní právo 

autora na přiměřenou dodatečnou odměnu, pokud je odměna v nepoměru ve vztahu k 

zisku nabyvatele plynoucím z využívání díla a významu díla pro dosažení takového 

zisku (tzv. bestsellerová doložka)54. Novelou autorského zákona č. 216/2006 Sb. byla 

možnost smluvního vyloučení či omezení práva poskytovatele licence na dodatečnou 

licenční odměnu odstraněna. Před touto novelou byla stanovena dispozitivní úprava 

tohoto práva. Nyní se jedná o kogentní úpravu, a proto není možné, aby se ho autor 

platně vzdal. Určování výše dodatečné odměny je otázkou právní. Je nutné posoudit 

význam díla pro dosažení zisku oproti významu hospodářské (např. reklamní, 

marketingové aj.) činnosti nabyvatele licence (např. nakladatele). Prodlení s uhrazením 

dodatečné odměny nezakládá právo odstoupit od licenční smlouvy, pokud nebylo mezi 

účastníky sjednáno jinak (§ 48 ObčZ). Autor má nárok na vyplacení dodatečné licenční 

odměny i opakovaně, a to v případě, kdy výše celkové vyplacené licenční odměny 

(včetně již dříve vyplacené dodatečné licenční odměny) se stane příliš nízkou ve vztahu 

k zisku nabyvatele plynoucího z využívání díla. 

Licenční smlouva musí samozřejmě obsahovat další náležitosti, které jsou 

stanoveny pro všechny občanskoprávní smlouvy, jako je identifikace smluvních stran a 

vymezení autorského díla jako předmětu smlouvy. Specifikovat autorské dílo jako 

předmět licenční smlouvy je nutno dostatečně jednoznačně a nezaměnitelně. 

 

 

                                                 
51 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 510, 511 
 
52 Taková dohoda by byla v rozporu s kogentním ustanovením § 574 odst. 4 ObčZ. 
 
53 Viz důvodová zpráva k § 49 autorského zákona (poslanecký tisk č. 433/1999). 
 
54 http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=344&typ=c 
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4.2.4. Výhradní a nevýhradní licence 

Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo jako licence 

nevýhradní (§ 47 odst. 1 AZ)55. Pokud ze smlouvy nevyplývá jinak, má se za to, že se 

jedná o licenci nevýhradní. Výhradní licencí autor poskytuje oprávnění k užití díla 

pouze a jedině nabyvateli licence (každé užití jinou osobou než nabyvatelem je nutno 

posuzovat jako neoprávněné užití). Autor již nemůže poskytnout licenci (ať již výhradní 

či nevýhradní) ve stejném rozsahu a době žádné třetí osobě.56 

Ustanovení, zda je licence výhradní či nevýhradní, je zpravidla předmětem 

smluvní svobody stran (výjimka např. v případě licence poskytnuté kolektivním 

správcem, která je vždy nevýhradní, viz § 101 odst. 8 AZ).  

Výhradní licence může být poskytnuta ve dvou různých formách. Prvním 

případem je výhradní licence výlučná (tzv. úplná výhradnost), kdy autor je povinen se 

sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. Platí 

vyvratitelná právní domněnka výlučnosti výhradní licence, pokud není sjednáno jinak. 

Nabytí práva z výhradní výlučné licence nekonstituuje pro nabyvatele licence vznik 

nového absolutního práva erga omnes, jedná se stále o právo relativní, nicméně účinky 

fakticky odpovídají absolutnímu právnímu vztahu autorství.57 Druhou formou je 

výhradní licence omezená, která omezuje autora pouze v poskytování licence jiným 

osobám, avšak umožňující mu dílo osobně užít (tzv. výhradnost omezenou ve prospěch 

autora). Pro obě formy platí, že autor ztrácí aktivní procesní legitimace k uplatnění 

majetkových nároků u soudu v případě neoprávněných zásahů (§ 41 AZ). 

Pokud si strany nedohodnou jednotlivé obsahové náležitosti, platí, že licence se 

poskytuje ke způsobům užití dle účelu smlouvy, na území České republiky, na dobu 

obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, maximálně však na jeden rok od 

                                                 
55 Výhradnost je vlastnost licence spočívající v omezení výlučného autorského práva poskytovatele 
licence co do možnosti užití díla jinými osobami a jím samým. 
 
56 Šebelová, M. Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd.,Brno: Computer Press, 
a.s., 2006, str. 72 
 
57 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: Doplněk, 
2006, str. 39 
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poskytnutí licence a pro obvyklé množství užití u daného díla a způsobu užití (§ 50 

AZ). 

Autorský zákon upravuje i souběh licencí a to tak, že následné poskytnutí 

výhradní licence neomezuje předcházející nevýhradní licenci. Dřívější nevýhradní 

licence tedy nezaniká a nadále zůstává v platnosti (§ 47 odst. 4 AZ). Naopak při 

poskytnutí licence (výhradní či nevýhradní) třetí osobě v době, kdy trvá výhradní 

licence k témuž způsobu užití, je později poskytnutá licence neplatná, ledaže nabyvatel 

výhradní licence udělí k uzavření takové smlouvy písemný souhlas (§ 47 odst. 5 AZ). 

4.2.5. Poskytnutí oprávnění třetí osobě 

Licence (oprávnění dílo užít) na rozdíl od samotných majetkových autorských 

práv je disponibilním předmětem soukromoprávních vztahů. Nakládání s poskytnutou 

licencí se však může dít pouze na základě příslušného projevu vůle autora, nikdy proti 

jeho vůli.58 

Mezi práva autora patří rozhodovat o osobě konkrétního uživatele jeho díla. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí písemného souhlasu autora59 v případech, kdy nabyvatel 

licence poskytuje na základě smluvního vztahu s třetí osobou oprávnění k užití díla (§ 

48 odst. 2 AZ).60 V praxi je často tento souhlas již obsahem samotných licenčních 

smluv. Souhlas však nemusí být dán předem, ale může být poskytnut i zpětně.61 

Nabyvatel licence je povinen bez zbytečného odkladu informovat autora o postoupení 

licence a osobě postupníka. 

Tato zásada je prolomena pouze v případě prodeje podniku či jeho části. Licence 

je zde chápána jako příslušenství podniku a sleduje tedy jeho právní osud.  

                                                 
58 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 502 
 
59 Respektuje soukromoprávní zásadu zákazu vzdání se práva, které vznikne teprve v budoucnosti. 
 
60 Písemný souhlas je vyžadován i v případech, kdy licence není písemná. 
 
61 Telec, I. Přehled práva duševního vlastnictví: Lidskoprávní základy, Licenční smlouva. 2. vyd. 
Brno: Doplněk, 2007. Kapitola druhá, Licenční smlouva, s. 147 
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Nabyvatel je oprávněn po udělení souhlasu autora poskytnout třetí osobě 

podlicenci (sublicence), kdy nedochází ke změně smluvních stran licenční smlouvy 

nebo postoupení licence, kdy dojde ke změně subjektu na straně nabyvatele. 

Pokud by nabyvatel licence postoupil oprávnění užít dílo bez souhlasu autora 

v případech, kdy je autorským zákonem vyžadován, jednalo by se ze strany třetí osoby 

o neoprávněné užití autorského díla.  

4.2.6. Zánik licenční smlouvy 

Licence se poskytuje na dobu určitou, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv 

(tzv. časově neomezená licence). V případě zániku licenční smlouvy platí jak obecná 

ustanovení občanského zákoníku, tak ustanovení autorského zákona. Zvláštní 

ustanovení stanovení právo autora odstoupit od výhradní licenční smlouvy v případě 

nečinnosti nabyvatele (§ 53 AZ)62, právo autora odstoupit pro změnu jeho přesvědčení 

v případě dosud nezveřejněného díla (§ 54 AZ)63 a právo autora odstoupit od licenční 

smlouvy nakladatelské v případě, kdy nabyvatel autorovi neumožní provedení autorské 

korektury (§56 odst. 4 AZ). Taková práva autora nelze smluvně vyloučit ani omezit (s 

výjimkou práva na autorskou korekturu). 

V případě smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, které byla licence 

udělena, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce, 

pokud smlouva takovýto převod nevylučuje (§ 55 AZ).  

Zvláštní způsob zániku je stanoven u licenční smlouvy nakladatelské v důsledku 

rozebrání nákladu před uplynutím licenční doby (§ 56 odst. 5 AZ).  

Kromě typů odstoupení od licenční smlouvy zmíněných výše si strany mohou 

dohodnout i jiné způsoby. Autorský zákon neobsahuje úpravu výpovědi licenční 

smlouvy. Strany však mají možnost si výpověď smluvně dohodnout přímo v licenční 

smlouvě (právo jednostranné výpovědi, lhůty či výpovědní důvody).64 

                                                 
62 Tento typ odstoupení byl v AZ zakotven s cílem zabránit spekulativnímu získávání licencí, které 
neslouží k využití licence, ale pouze k blokování užití licence třetí osobou. 
 
63 Tato právo je spjato s osobou autora a tedy nepřechází na dědice. 
 
64 Nelze použít obecná ustanovení o výpovědi smlouvy dle § 582 ObčZ. 
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4.3. Licence Creative Commons 

Základní pravidlo autorského práva stanoví, že nikdo nesmí bez souhlasu autora 

s dílem nakládat. Proto vznikla možnost licence, kterou autor automaticky uzavírá 

s každým, kdo dílo v souladu se smlouvou použije. Stačí tuto smlouvu u díla zveřejnit, 

či ji deklarovat. Výhodu má taková smlouva pro obě strany: předem se jasně vymezí, 

jak lze dílo využít, aniž by bylo třeba zvláště autora kontaktovat. Neznamená to ale 

také, že by autor nemohl své dílo nabídnout k užití i pod jinými typy smluv. Díky 

takové licenci může tak autor může například nabídnout své dílo zdarma každému, kdo 

je publikuje nevýdělečně, ale zájemce o jejich komerční zveřejnění musí autora 

kontaktovat.65 

Licence Creative Commons66 je soubor veřejných licencí67 (zejména fotografiím, 

textu, hudbě), jejichž prostřednictvím poskytuje autor oprávnění k užití svého díla 

veřejnosti. Veřejné licence úzce souvisejí s vývojem technologií, a to nejen proto, že 

jejich převážné užívání se děje v prostředí internetu. V dnešní době totiž přibývá autorů, 

pro které tvorba není způsobem obživy. Mnoho autorů také odmítá současnou míru 

ochrany autorských práv nebo jde například o začínající autory, kteří svá díla dají 

k volnému užití, aby se jednoduše zviditelnili. 

Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich 

prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na 

základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative 

Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu68, ale jeho nadstavbou. 

Vycházejí z ustanovení autorského zákona upravujících licenční smlouvy (§ 46 -55 

AZ).69 

                                                                                                                                               
 
65 http://www.lupa.cz/clanky/ceska-licence-creative-commons-proti-copyrightu/ 
 
66 Creative Commons (CC, česky tvůrčí společenství) je americká nezisková organizace, která si za cíl 
klade rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení. 
 
67 Pojem veřejná licence český právní řád prozatím nezná. 
 
68 Autor si vyhrazuje veškeré nakládání s dílem jen pro sebe a bez domluvy s autorem či jeho zástupcem 
nelze takto označený obsah nijak přebírat či upravovat. 
 
69 http://www.creativecommons.cz/ 
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Základní sada licencí Creative Commons poskytují škálu licenčních schémat, které 

poskytují práva k autorskému dílu v odstupňovaném rozsahu. Prostřednictvím Creative 

Commons licence si autor ponechává autorská práva ke svému dílu, ale umožní dalším 

osobám toto dílo užít, pokud uvedou autora a budou zde určené podmínky. Autor může 

povolit či omezit komerční šíření i upravit vytváření děl odvozených. 

Licence Creative Commons vznikají kombinací čtyřech základních vlastností: 

• Attribution – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a převádět 

copyrightované dílo (a díla od něj odvozená), avšak musí být uveden autor 

• Noncommercial – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a převádět 

copyrightované dílo (a díla od něj odvozená), avšak pouze pro nekomerční 

účely 

• No Derivate Works – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a převádět 

copyrightované dílo, avšak pouze v doslovném znění 

• Share Alike – umožňuje ostatním distribuovat odvozená díla, avšak pouze 

pod licencí identickou s licencí původního díla. 

Cílem projektu Creative Commons je tedy poskytnout vhodný nástroj pro šíření 

jakéhokoli díla, které podléhá autorskoprávní ochraně a tím umožnit autorům, kteří 

licenci poskytují, volbu více či méně restriktivního režimu pro šíření jejich díla. 
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5. Neoprávněné užití 

Teprve s nástupem některých nových technických prostředků a technologických 

postupů a zejména s příchodem digitalizace zvukových a zvukově obrazových záznamů 

dochází k zásadní změně v oblasti práva autorského. Nedovolené pořizování 

rozmnoženin autorských děl a záznamů výkonů výkonných umělců pro komerční 

potřeby se od té doby se stále větší intenzitou stává výrazným společensko-

ekonomickým fenoménem, který do značné míry ohrožuje a destabilizuje společenskou 

a ekonomickou rovnováhu v celé sféře tvůrčí činnosti a vystavuje dosavadní pojetí 

autorského práva velmi náročné zatěžkávací zkoušce. Tato problematika se zdaleka 

netýká jen sféry zvukových a zvukově obrazových záznamů, kde je patrně tento jev, co 

do objemu nejhrozivější a nejznámější, ale drtivým způsobem zasahuje i sféru 

nedovoleného kopírování software, a ve značné míře i oblast tištěné literární produkce, 

zejména pak ve sféře vědeckých děl.70 Nedovolená činnost se tedy týká širokého okruhu 

autorských děl.  

Neoprávněné užití autorských děl neboli pirátství je v současné době globálním 

pojmem. Pirátstvím rozumíme neoprávněné užívání autorských děl požívajících 

ochranu takovým způsobem, který přísluší pouze nositelům práv k těmto dílům. 

Pirátství je parazitování na duševním vlastnictví někoho jiného a to především za 

účelem zisku. Pojmenování pirátství vzniklo původně podle pojmenování černých 

rozhlasových stanic umístěných na lodích, které kotvily v mezinárodních vodách. Tyto 

stanice neoprávněně vysílaly hudbu, tedy autorská díla. Rozšíření tohoto názvu na celou 

oblast porušování práv k duševnímu vlastnictví je zcela příhodné. Také námořní pirát 

okrádal jiné lodě a bral majetek, který nebyl jeho. Současní piráti se také často 

dopouštějí i jiné trestné činnosti a výjimkou není ani jejich účast ve zločinných 

spolčeních a organizovaném zločinu. Odhaduje se, že zisky z pirátství vysoce převyšují 

zisky z drog a prostituce dohromady.71  

                                                 
70 Kříž, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1. vydání Praha: Linde Praha, a.s., 1999, str. 
88, 89 
 
71 http://www.cpufilm.cz/invex_02.html 
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V České republice se často se setkáváme s názorem veřejnosti, že pirátství je 

problém pouze úzké skupiny subjektů - nositelů práv k dílům, které jsou neoprávněně 

užívány. Tento názor však značně nepřesný a nezohledňuje většinu aspektů pirátství. 

Poškozeným je nejen přímý nositel práva k předmětnému dílu, ale také další subjekty. 

Zřejmým je poškozování všech subjektů v určitém odvětví, neboť pirát je pro ně 

nekalou konkurencí, která nabízí stejné nebo podobné zboží za nižší cenu, neboť nemá 

náklady na pořízení práv k užití, a navíc používá méně kvalitní a tím i levnější hmotný 

substrát.72 

5.1. Počítačové pirátství 

Pod pojmem počítačové pirátství se dnes ve světě i u nás rozumí okruh 

protiprávních jednání, která porušují práva autorů, výrobců a prodejců softwaru. 

Shrnujeme pod tento pojem všechna jednání, která jsou neoprávněným nakládáním se 

softwarem (tj. všeho jeho součástmi, zejména však programy a uživatelskými 

příručkami, případně další dokumentací).73 

K prosazování bezpečného a legálního digitálního světa byla roku 1989 založena 

dvanácti největšími světovými producenty softwaru tzv. Business Software Aliance. 

Jedná se o protipirátskou organizaci, která se zabývá ochranou autorských práv proti 

počítačové kriminalitě.  

Počítačové programy jsou v České republice výslovně chráněny, avšak nemusí 

splňovat typický znak autorského díla – individualitu – postačí, že je autorovým 

vlastním duševním výtvorem (§ 2 odst. 2 AZ). Jedná se o ochranu, kdy autorský zákon 

chrání počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných 

koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. 

Mezi nejčastější případy počítačového pirátství patří: 

• Přisvojovatel si osobuje autorství k dílu, na něž nemá právní nárok. 

• Uživatel používá počítačový program, k němuž nemá licenci. 

                                                 
72 http://www.cpufilm.cz/invex_02.html 
 
73 Vlček, M., Softwarové právo pro každý den, Praha, Grada, 1993, str. 76 
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• Legálně zakoupený program, jehož licence opravňuje pouze k jediné instalaci je 

užíván na více počítačích (v praxi v menších a středních firmách). 

• Používání jedné licencované kopie na více počítačích – jednání objevující se 

typicky v menších až středních firmách.  

• Pronájem (§ 15 AZ) nebo půjčování (§ 16 AZ) software bez souhlasu autora. 

• Získávání softwaru z internetu bez licence a svolení autora.  

• Velmi významným způsobem počítačového pirátství je padělání, kdy dochází k 

nelegálnímu rozmnožování a prodeji materiálů chráněných autorskými právy se 

záměrem přímo napodobit původní produkt.74  

5.2. Pirátství na internetu 

Internet je sítí decentralizovanou a do jisté míry sítí anonymní. Jednotliví uživatelé – 

ať poskytovatelé obsahu nebo jeho pasivní konzumenti – jsou dílem špatně 

identifikovatelní, dílem jsou z pohledu vymáhání případného odškodnění nepříliš 

zajímaví, neboť jde ve většině případů a pouhé fyzické osoby. Tyto osoby totiž 

nedisponují takovými finančními prostředky jako je tomu u právnických osob.75 

Internet je multimediálním globálním fenoménem, a tak lze jen stěží koordinovat a 

regulovat všechny dopady jeho existence. Ve svém celku totiž nepodléhá žádné výlučné 

státní moci. 

Na rozdíl od jiných druhů nemateriálního šíření díla se totiž jedná o prostředí 

nestabilní, ve kterém nelze přesně definovat obsah, rozsah a ani okruh adresátů či 

konzumentů touto cestou šířených chráněných děl. Prostřednictvím internetu je dnes 

možno získávat prakticky neomezené a žánrově vysoce strukturované soubory 

zvukových a zvukově obrazových záznamů z nabídky, která je co do rozsahu prakticky 

nedostižná. Dostáváme se tedy do situace, kdy jednotlivé připojené subjekty těchto sítí 

                                                 
74 Definici padělku je také možno nalézt v § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, i když zde je definice použita pouze pro potřeby daného zákona. 
 
75 Čermák J. Internet a autorské právo. 2. vyd., Praha: Linde Praha, a.s., 2003, str. 127 
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mohou ve velmi přijatelném čase, ve velmi vysoké kvalitě a za velmi výhodných cen 

podstatné počty nelegálních rozmnoženin.76 

Na internetu jsou zpřístupňovány autorská díla od filmů, přes knihy, až hudbu, která 

jsou sdílena a následně stahována (tzv. downloading), a to zejména prostřednictvím peer 

to peer a jiných obdobných sítí (např. Direct Connect, BitTorrent, eDonkey, Kazaa). 

Peer to peer (P2P) je způsob zpřístupňování autorského díla prostřednictvím internetu. 

Na rozdíl od klasického centralizovaného modelu zpřístupnění díla, kdy stahování 

iniciuje klient a server jeho požadavky uspokojuje, v případě P2P sítě neexistuje 

hierarchie – každý jeho uzel (počítač) je zároveň serverem i klientem. Osobní počítač, 

který je součástí takovéto peer-to-peer sítě, tedy některé obsahy poskytuje jiným 

počítačům (plní funkci serveru) a jiné obsahy z jiných počítačů stahuje (funguje jako 

klient).77 

Ovšem nikoli každé sdílení prostřednictvím těchto sítí je v rozporu s ustanoveními 

autorského zákona. Podmínkou nezákonnosti je splnění těchto podmínek - sdělování 

díla veřejnosti (ve smyslu §18 AZ) musí být neoprávněné (chybí souhlas autora díla či 

jiné oprávněné osoby) a současně obsahem je chráněné autorské dílo.  

S tím souvisí také nelegální nabízení pirátských nosičů k prodeji na internetu 

(inzerce v rozličných internetových burzách a klubech). 

Specifikem neoprávněného užití autorského díla prostřednictvím sítě internet 

v současné době je skutečnost, že pachateli se stávají ve větším měřítku i děti (nelegální 

užití prostřednictvím internetu – stahování, sdílení, apod.). 

5.3. Hotelové výjimky 

V případě tzv. hotelových výjimek, se jednalo o spor mezi hoteliéry a 

kolektivními správci, konkrétně Ochranným svazem autorským (OSA), o poplatcích za 

televizi a rádio na hotelových pokojích. Základní otázkou, která byla v této věci 

kladena, je, zda se jedná o užití autorských děl oprávněné či neoprávněné. Z toho 

                                                 
76 Kříž J. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1. vydání Praha: Linde Praha, a.s., 1999, str. 
84, 85 
 
77 http://www.ifpicr.cz/?rubrika=1141 
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vyplynula otázka druhá, zda jsou požadavky kolektivních správců oprávněné jak 

z hlediska mezinárodního práva, tak práva Evropských společenství. 

Ve věcech rozhlasového a televizního vysílání autorského díla současný 

autorský zákon převzal úpravu z předchozího autorského zákona č. 40/1964 Sb. 

Subjekty zprostředkovávající autorské dílo pomocí audiovizuální techniky, tedy 

potřebovaly ke své činnosti souhlas autora – uzavíraly s ním licenční smlouvu a platily 

autorské poplatky. Evropská směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti78 vstoupila v platnost zanedlouho po účinnosti současného autorského 

zákona. V této věci je důležité zdůraznit čl. 3 odst. 1 této směrnice, podle kterého 

poskytnou členské státy autorům výlučné právo povolit nebo zakázat jakékoli sdělování 

jejich děl veřejnosti, po drátě či bezdrátovými prostředky, včetně zpřístupňování jejich 

děl veřejnosti takovým způsobem, že členové veřejnosti mohou mít k nim přístup z 

místa a v čase podle své individuální volby.  

Během transpoziční lhůty této směrnice však byla na základě poslanecké 

iniciativy přijata novela autorského zákona č. 81/2005 Sb., dle které vznikla výjimka z 

výlučného práva autora na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla podle 

§ 23 autorského zákona, tj. na zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí 

pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. 

Podle věty druhé a třetí uvedeného ustanovení autorského zákona ve znění zákona č. 

81/2005 Sb., se podle § 18 odst. 3 za provozování rozhlasového a televizního vysílání 

nepovažuje zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených 

s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému 

užívání ubytovanými osobami, a dále se za provozování rozhlasového a televizního 

vysílání rovněž nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní 

péče ve zdravotnických zařízeních. 

Dle důvodové zprávy k této novele se tímto ustavením výslovně vylučovala 

současná praxe, jež neměla oporu ve znění zákona, kdy za zpřístupňování díla 

provozováním rozhlasového a televizního vysílání bylo považováno užívání 
                                                 
78 Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230 
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rozhlasových či televizních přístrojů v prostorách, kam mají přístup pouze konkrétní 

osoby v rámci poskytování ubytovacích služeb - zejména o hotelové pokoje. Podle 

názoru navrhovatelů se nejednalo o veřejnou produkci a vznášení nároků na autorskou 

odměnu tedy nebylo na místě. Návrhem nově doplněná věta nebyla v rozporu se 

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

dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (především s jeho definiční částí 

obsažené v § 2 cit. zákona). Uvedený zákon č. 231/2001 Sb., definuje „rozhlasové a 

televizní vysílání“, zatímco autorský zákon vymezuje pojem „rozhlasové a televizní 

vysílání díla“. Navrhovaná změna současně zabraňovala zpoplatnění vlastníků domů, ve 

kterých jsou pro příjem televizního a rozhlasového signálu vybudovány společné 

televizní antény a obnovila tak zákonnou výjimku platnou do roku 2000.79 

Tato novela se však nesetkala u vlády ani u odborné veřejnosti s pozitivními 

ohlasy. Za povšimnutí stojí zdrcující kritika tohoto ustanovení v komentáři (Kříž J., 

Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon komentář a předpisy související 

2. vydání, Praha 2005) a naprosté znechucení autorů vyjádřené tím, že tuto novelu na 

straně 112 uvádějí tučným písmem v textu komentáře, i když jinak je tučné písmo 

vyhrazeno jen textu zákona. Tato novela osvobodila české hotely od placení poplatků. 

Zvýhodnění hoteliérů bylo opřeno o právní výklad pojmu soukromí.  

Ministerstvo kultury, jako ústřední orgán státní správy mj. pro provádění 

autorského zákona, s uvedenou novelizací zásadně nesouhlasilo a upozorňovalo na 

nesoulad návrhu s příslušnými mezinárodními smlouvami a s výše zmíněnou směrnicí. 

Provozování rozhlasového či televizního vysílání ve smyslu § 23 autorského zákona, a 

to i v prostorách hotelových pokojů, bylo považováno jak několik desítek let 

konsistentní soudní judikaturou, tak autorskoprávní teorií za sdělování díla veřejnosti, 

tzn. za užití ve smyslu autorského práva.80 

Tato novela tedy nebyla v rozporu jen s výše zmíněnou směrnicí, ale také s čl. 

11 11bis odst. 1 (ii) a (iii) Revidované bernské úmluvy o ochraně literárních a 

                                                 
79 Důvodová zpráva k zákonu 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
 
80 Důvodová zpráva k zákonu 186/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
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uměleckých děl (RBÚ) a čl. 9 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k 

duševnímu vlastnictví (TRIPS). Obdobně jako v RBÚ jsou závazky České republiky 

formulovány i v čl. IVbis odst. 1 Všeobecné úmluvy o autorském právu, vyhlášené v 

platném znění pod č. 134/1980 Sb.; v čl. 8 Smlouvy Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském, uveřejněné jako č. 33/2002 Sb.m.s; a v čl. 15 odst. 1 

Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o 

zvukových záznamech, uveřejněné jako č. 48/2002 Sb.m.s. 

Evropská komise zaslala v říjnu 2005 v souladu s článkem 226 SES formální 

upozornění č. 2005/4430, ve kterém sdělila, že dle jejího názoru není § 23 zákona č. 

121/2000 Sb. v souladu se směrnicí 2001/29/ES. S Českou republikou tedy bylo 

zahájeno řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství.  

V září 2005 však byla Soudnímu dvoru ES předložena předběžná otázka ve věci 

C-306/05 SGAE v. Rafael Hoteles. V dané věci šlo právě o spor mezi španělským 

kolektivním správcem Sociedad General de Autores y Editores de España jako 

žalujícím a žalovanou společností Rafael Hoteles SA o výklad pojmu „sdělování 

veřejnosti“ v souvislosti s televizními přístroji umístěnými v hotelových pokojích. 

Evropská komise tak řízení proti České republice zastavila do doby, než bude 

v dané věci ESD rozhodnuto. Hrozba ze strany Evropské komise byla podnětem ke 

zpracování novely č. 168/2008 Sb., což je konstatováno i v důvodové zprávě této 

novely. 

Rozsudek ESD ve výše zmíněné věci představuje zásadní interpretační pravidlo 

pro výklad pojmu „sdělování veřejnosti“. Výlučné právo autora a dalších nositelů práv 

chráněných autorským zákonem na provozování rozhlasového či televizního vysílání 

díla je jedním ze způsobů sdělování díla veřejnosti v nehmotné podobě. Jak vyplývá 

z rozsudku, jde o jeden z typů tzv. sekundárního užití, kdy osoba odlišná od vysílatele 

umožňuje sledovat televizní či rozhlasové vysílání veřejnosti. Primárním užitím je zde 

vysílání děl vysílatelem, které je určeno určitému okruhu veřejnosti, a to držitelům 

televizních či rozhlasových přijímačů, kteří jednotlivě nebo v soukromém či rodinném 

kruhu přijímají vysílání. Pokud někdo umožňuje sledovat vysílání dalšímu (novému) 

okruhu veřejnosti, a to bez ohledu na počet osob současně přítomných, bez ohledu na 
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povahu prostoru, v němž k tomu dochází, a bez ohledu na užívanou techniku přenosu 

signálu, zpřístupňuje vysílaná díla veřejnosti. K tomu, aby docházelo ke sdělování 

veřejnosti, stačí, aby hoteloví hosté měli k dílu přístup, tj. možnost vysílání sledovat. 

Není v tomto ohledu rozhodující, zda si hotelový host televizní či rozhlasový přijímač 

skutečně zapne či nikoliv. Totéž ostatně platí i u řady jiných služeb poskytovaných v 

souvislosti s ubytováním v hotelových pokojích, které jsou placeny v rámci ceny za 

ubytování.81 

Na základě tohoto rozsudku ESD rozhodl také Krajský soud v Praze ve sporu 

OSA versus Miloslav Lev (provozovatel hotelu). Soud uložil provozovateli hotelu, aby 

uhradil kolektivnímu správci odměnu za provozování televizního vysílání 

prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v jednotlivých pokojích hotelu, který 

provozuje, a to za období po 22. únoru 2005, kdy vešla v platnost poslanecká novela 

autorského zákona, která provozování televizního a rozhlasového vysílání v hotelových 

pokojích vyňala z užití děl, za která je nutné hradit autorské odměny. Soud dále uvedl: 

„Kromě toho, že mezinárodní smlouvy přijaté Českou republikou nemohou být měněny 

ustanovením vnitrostátního práva, je podstatou a smyslem autorského práva jako celku 

zajistit především práva autorů, a to mezinárodně a jednotným způsobem. Tato práva 

proto nelze bez dalšího krátit, aniž by to bylo řešeno dohodou na mezinárodní úrovni.“ 

Při odvolání vrchní soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Praze jako správný. 

Dospěl k závěru, že poslanecká novela autorského zákona je v rozporu s mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a proto je nutné aplikovat přímo 

ustanovení mezinárodních smluv. 

Vzhledem k rozporu poslanecké novely s mezinárodním i evropským právem 

platila v dané době aplikační přednost mezinárodního práva. V návaznosti na výše 

zmíněné skutečnosti byla s účinností od 19. května 2008 přijata novela autorského 

zákona č. 168/2008 Sb. Ta opět zavedla povinnost provozovatelům ubytovacích 

zařízení platit autorské odměny za užívání předmětu ochrany autorského práva (tzn. 

rozhlasových a televizních přijímačů) na pokojích. Významnou změnou však je 

maximální výše této částky (výhradně u pokojů), která činí 50% poplatků za rozhlasové 

a televizní vysílání, tzv. koncesionářských poplatků. Pro provozovatele ubytovacích 
                                                 
81 Důvodová zpráva k zákonu 186/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
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zařízení z tohoto vyplývá, že by měli mít s kolektivními správci na kalendářní rok 

uzavřenu smlouvu na užívání předmětu ochrany autorského práva na veřejné prostory 

(dle ceníku kolektivních správců) jsou-li užívány rozhlasové či televizní přijímače v 

restauraci, hotelové hale, lobby baru atp. a na pokoje.82  

 

 

 

                                                 
82 http://www.ahrcr.cz/autorske-pravo/ 
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6. Ochrana autorských práv 

Ochranou autorského práva se zabývá jak právo veřejné, tak právo soukromé. 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný 

zásah, se může domáhat ochrany svého práva nejen podle autorského zákona (ochrana 

soukromoprávní)83, ale též podle trestního zákoníku (ochrana veřejnoprávní). Autor je 

tedy chráněn před jakýmkoli neoprávněným užitím jeho díla.  

Autorský zákon posiluje oproti zákonu z roku 1965 význam ochrany práv, a to 

zejména rozšířením nároků, kterých se autor může domáhat a posiluje postavení aktivně 

legitimovaných osob. Většina nároků měla své místo i v předchozí právní úpravě, 

kromě nároku na sdělení údajů o původu, způsobu a rozsahu užití a totožnosti osob a 

nároku na zničení neoprávněných rozmnoženin, tyto se v autorském zákoně v dané 

podobě objevily poprvé.84 

6.1. Ochrana soukromoprávní 

Jak již bylo zmíněno výše, autorské právo patří do soukromoprávní oblasti, a proto 

jsou soukromoprávní prostředky ochrany klíčové. Ochrana je poskytována proti 

neoprávněným zásahům, ohrožováním nebo porušováním do výlučných osobnostních 

práv autorských a výlučných majetkových práv autorských.85 

Vzhledem k širokému rozsahu statků chráněných právem duševního vlastnictví a 

jejich povahové různorodosti je soukromoprávní úprava těchto statků v České republice 

poněkud roztříštěná. Neexistuje kodifikace této právní oblasti jako celku ani jejích 

jednotlivých částí. Jediným předpisem stanovujícím úpravu více druhů nehmotných 

statků je tedy pouze autorský zákon, u kterého však o povaze kodifikace můžeme 

mluvit jen stěží.86 

                                                 
83 Upřesnění pojmů náhrady škody a bezdůvodného obohacení nalezneme v občanském zákoníku. 
 
84 http://www.automatizace.cz/article.php?a=2710 
 
85 Není rozhodné, zda došlo k neoprávněnému zásahu (jedním skutkem) do práv osobnostních nebo do 
práv majetkových anebo do práv obojích současně. 
 
86 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: Doplněk, 
2006, str. 69 
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Autorský zákon stanoví demonstrativní výčet zvláštních žalobních nároků proti 

porušení a ohrožení autorského práva (§ 40 a násl. AZ). Jednotlivé nároky budou 

rozebrány níže. Tyto nároky lze uplatnit každý samostatně nebo kumulativně. Nároky 

upravené v § 40 odst. 1 AZ vycházejí z principu objektivní odpovědnosti (jeho zavinění 

se nevyžaduje ani se nutně jinak nepředpokládá). Naopak odpovědnost za škodu 

obsažená v § 40 odst. 4 AZ vyžaduje zavinění (subjektivní odpovědnost).  

Prostředky ochrany jsou ve všech případech obdobného charakteru. Základním 

prostředkem ochrany je soukromoprávní žaloba, z čehož vyplývá, že zahájení civilního 

procesu je možno jen na návrh.87 

6.1.1. Aktivní věcná legitimace 

Aktivně legitimován je ten subjekt, který je oprávněn podat žalobu. Ochrany 

autorského práva se může domáhat autor (u díla spoluautorů může i jednotlivý 

spoluautor), dědici majetkových autorských práv, nositelé výhradní licence a osoby, 

kterým je svěřen výkon majetkových autorských práv ze zákona (§ 41 AZ). Jde o 

osoby, které se mohou domáhat ochrany osobnostních práv, ale i osoby, které se mohou 

domáhat majetkových práv autorských. Postmortální ochrany práv autora se může 

domáhat osoba autorovi blízká,88 právnické osoby sdružující autory nebo příslušný 

kolektivní správce po skončení trvání majetkových práv (na základě § 11 odst. 5 AZ).  

6.1.2. Pasivní věcná legitimace 

Pasivně legitimována je osoba, proti níž žaloba směřuje. Jedná se o osoby, 

kterým na základě jejich jednání vzniká objektivní autorskoprávní odpovědnost.89 

Okruh pasivně legitimovaných osob zahrnuje rušitele, ohrozitele, prostředníci zásahu a 

osoby stanovené AZ, pokud jde o domáhání se poskytnutí informací. 

 

                                                 
87 Dle české právní úpravy se civilní řízení na ochranu autorských práv nikdy nezahajuje z úřední 
povinnosti. 
 
88 § 116 ObčZ 
 
89 Vzhledem k objektivní povaze autorskoprávní odpovědnosti je pak nutné v konkrétním případě 
zkoumat zejména příčinnou souvislost mezi jednáním a vzniklou či hrozící újmou na autorském právu. 
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6.1.3. Soudní spory 

V případě věcné příslušnosti se aplikuje § 9 odst. 2 písm. b) OSŘ. V prvním 

stupni tedy rozhodují  krajské soudy. Přestože zmíněné ustanovení výslovně nezmiňuje 

nárok na náhradu škody, bude krajský soud jako soud prvního stupně věcně příslušný i 

zde. Účelem této působnosti je kvalitnější rozhodování.90 

Z hlediska místní příslušnosti budou podle § 84 OSŘ příslušné obecné soudy 

účastníků řízení, proti kterým nároky směřují. V případě fyzické osoby by to tedy byl 

soud, v jehož obvodu má bydliště, a u právnické osoby soud, v jehož obvodu má sídlo. 

Promlčení relativních majetkových autorských práv91 se řídí ustanovením § 100 

a násl. ObčZ. Doba promlčení činí tři roky (obecná doba) a počíná běžet ode dne, kdy 

právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. ode dne, kdy tyto majetkové nároky vyplývající 

z autorského práva mohly být poprvé uplatněny. Nároky na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení jsou promlčeny za dva, resp. tři roky. Dva roky ode dne, kdy 

se poškozený dozvěděl o škodě, popř. o bezdůvodném obohacení a o odpovědné osobě 

(subjektivní promlčecí lhůta), nebo tři roky ode dne, kdy došlo ke škodě popř. k 

neoprávněnému majetkovému prospěchu (objektivní promlčecí lhůta). Byla-li škoda 

popř. bezdůvodné obohacení získáno úmyslně, doba promlčení činí deset let. 

6.1.4. Jednotlivé druhy žalobních nároků 

Vedle tradičních nároků, jakými jsou nárok zdržovací, odstraňovací a satisfakční, 

uvádí autorský zákon také nárok na určení autorství, na sdělení údajů a na uveřejnění 

rozsudku.  

Určovací nárok (nárok na určení autorství) 

Tento nárok je upraven v § 40 odst. 1 písm. a). Předmětem ochrany je 

subjektivní právo autora. Nejde o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, a 

                                                 
90 Věcná příslušnost okresních soudů platí v případě plnění z uzavřených licenčních smluv, neboť zde se 
povahově vůbec nejedná o autorskoprávní nárok, nýbrž o obecný soukromoprávní nárok ze závazkových 
smluvních vztahů.  

91 Osobnostní práva jsou nepromlčitelná. 
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proto není zapotřebí dokazovat naléhavý právní zájem.92 Aktivně legitimován je pouze 

autor. 

Negatorní nárok (zápůrčí, zápovědní neboli zdržovací) 

Účelem tohoto nároku je zákaz, zdržení se určité hospodářské či jiné činnosti. 

Základním předpokladem je, že rušení práva trvá, hrozí, že s rušením práva bude 

započato nebo že se bude opakovat.93 Autorský zákon obsahuje demonstrativní výčet 

negatorních nároků, např. zákaz neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního 

odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či 

napodobeniny díla, neoprávněné sdělování veřejnosti aj. 

Nárok na sdělení údajů (informační nárok) 

Jedná se o zákonnou povinnost poskytnout údaje stanovené údaje94 zejména o 

původu zboží a služeb, kterými jsou porušována práva, o distribučních kanálech a 

totožnosti osob, které se neoprávněného užití díla účastní (§ 40 odst. 1 písm. c).95  

Tímto nově zakotveným právem autora se výrazně posiluje prosaditelnost a 

vymahatelnost práva, neboť autor využitím tohoto práva zjistí totožnost osob, které 

zasahují do jeho práv, a následně bude moci uplatňovat některý z dalších nároků. Tento 

nárok tedy slouží spíše k získání podkladů pro uplatnění jiných nároků. 

Odstraňovací nárok (restituční nárok) 

Účelem je odstranit neoprávněné důsledky, které neoprávněný zásah do autorského 

práva (či jeho ohrožení) přivodil, a tak obnovit (restituovat) právní stav před tímto 

neoprávněným zásahem (ohrožením). Je upraven v § 40 odst. 1 písm. d). Nevyskytuje 

se tak často jako nároky ostatní. Podmínkou je existence protiprávního stavu, byť 

samotné rušební jednání případně již pominulo. Jedná se zejména o nárok ve vztahu 

                                                 
92 Speciální ustanovení k § 80 písm. c) OSŘ 
 
93 V případě, kdy k odstranění závadného stavu v průběhu soudního civilního řízení a nehrozí nebezpečí 
opakování, měla by být žalobcem žaloba vzata zpět a řízení zastaveno (§96 odst. 2 OSŘ).  
 
94 Tento nárok je v souladu s čl. 47 TRIPS. 
 
95 Tento nárok výslovně upraven až od roku 2000. 
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k hmotným předmětům, u nichž existuje souvislost s porušením či ohrožením 

subjektivního autorského práva.96 

Autor se může zejména domáhat stažení neoprávněně zhotovených rozmnoženin či 

napodobenin jeho díla z obchodování či dokonce zničení takovýchto předmětů97. Taktéž 

lze požadovat zničení pomůcek, které byly použity k zásahu do práv. 98 Při rozhodování 

o zničení předmětů se přihlíží k okolnostem, které mohou mít vliv na opakování 

protiprávního zásahu nebo zda hrozí jejich vývoz poté, co budou staženy z tuzemského 

trhu. 

Satisfakční nárok (nárok na přiměřené zadostiučinění) 

Autorský zákon upravuje nárok na přiměřené zadostiučinění v ustanovení § 40 

odst. 1 písm. e) za způsobenou nemajetkovou újmu. Tento nárok má dvě formy a to 

formu morální (omluva)99 a formu materiální (zadostiučinění v penězích)100. V praxi 

převažuje spíše peněžité zadostiučinění, ačkoli by mělo nastoupit, pokud jiné prostředky 

autorskoprávní ochrany nejsou k jejímu odčinění postačující.101 

Morální forma směřuje zejména k veřejné omluvě (např. v tisku). Vedle již 

zmíněného restitučního nároku bývá nárok na peněžité zadostiučinění v praxi 

uplatňován a soudy přiznáván nejčastěji. Předpokladem je prokázání majetkové újmy, 

která není škodou na věci ani ušlým ziskem, anebo alespoň prokázání její hrozby.102 

Autorský zákon upravuje výslovně možnost uzavřít dohodu o narovnání. Pokud k této 

dohodě nedojde, soud při určování výše zadostiučinění přihlíží zejména k závažnosti 

                                                 
96 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 420 
 
97 Nárok na zničení výrobků byl upraven až od roku 2000, z čehož plyne i malá praxe z jeho soudním 
nařizováním. 
 
98 Odstranění protiprávního stavu se děje na náklady ohrozitele či rušitele. 
 
99 Morální zadostiučinění bývá ve věcech ochrany duševního vlastnictví méně časté, na rozdíl například 
od neoprávněných zásahů do všeobecných osobnostních práv. 

100 Právo na peněžité zadostiučinění smrtí postižené fyzické osoby zaniká a nepřechází na dědice dle 
ustanovení § 460 a násl. ObčZ. 
 
101 Tato úprava je naprosto totožná s úpravou nároků z porušení osobnostních práv podle § 13 občanského 
zákoníku. 
 
102 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: 
Doplněk, 2006, str. 71 
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vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo.103 Soud je vázán 

žalobním návrhem žalobce (avšak soud může přisoudit vyšší zadostiučinění, než navrhl 

žalobce). Ačkoli, jak bylo zmíněno výše, se jedná o objektivní odpovědnost, a tedy není 

vyžadování zavinění, soudy k němu přihlížejí právě při stanovení peněžitého 

zadostiučinění. Pokud lze výši nároku zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li 

ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy (§ 136 OSŘ).104  

Náhrada škody 

Obecně se pod pojmem škoda rozumí, kterou osoba utrpěla na svém majetku, 

penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví v důsledku protiprávního 

jednání jiné osoby. Je proto důležité rozlišovat mezi náhradou škody a náhradou 

nemajetkové újmy v penězích. 

Nárok na náhradu škody autorský zákon konkrétně neupravuje, proto se použijí 

ustanovení § 420 a násl. ObčZ (jde-li o obchodněprávní vztah, použijí se ustanovení 

ObchZ). Odpovědnost za škodu je založena na subjektivním principu, což znamená, že 

ke vzniku odpovědnosti se vyžaduje zavinění.105 Náhrada škody je nárokem 

z odpovědnosti za bezdůvodné obohacení.  

Náhrada škody přichází v praxi v úvahu prakticky pouze v případě škody na 

hmotném substrátu (věci), kterým je dílo vyjádřeno, protože dílo samotné jako 

nehmotný statek je v tomto smyslu nepoškoditelné. Náhrada ušlého zisku zpravidla 

spočívá v příjmu, který autorovi ušel tím, že v důsledku protiprávního jednání jiné 

osoby došlo ke znemožnění užití díla autorem samotným nebo třetí osobou s jeho 

souhlasem.106 Zákon opustil koncepci absolutního nároku na odměnu za každé, tj. i 

neoprávněné, užití díla. Nárok na vydání bezdůvodného obohacení podle současné 

právní úpravy získává nový význam. Namísto zaplacení odměny za neoprávněné užití 

díla je ten, kdo neoprávněně nakládá s dílem, povinen vydat bezdůvodné obohacení, 

                                                 
103 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: ASPI, 2007, str. 223 
 
104 Nejde o volnou soudcovskou úvahu, ale o kvantitativní posouzení základních okolností případu. 
 
105 § 420 odst. 3 ObčZ 
 
106 Telec, I.; Tůma, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vyd., C.H.Beck, 2007, str. 434 
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přičemž zákon v takovém případě posiluje postavení autora a stanoví, že výše 

bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek obvyklé odměny (§ 40 odst. 4 AZ).107 

Náhrada škody se v praxi uplatňuje poměrně zřídka. Pro autora je výhodnější 

domáhat se peněžitého zadostiučinění, které je založeno na principu objektivní 

odpovědnosti.  

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení 

Také v případě bezdůvodného obohacení, kde autorský zákon neobsahuje vlastní 

úpravu, se použije ustanovení občanského zákoníku (§ 451 a násl.). Vydání 

bezdůvodného obohacení přichází v úvahu i vedle poskytnutí zadostiučinění a vedle 

náhrady škody. Jedná se o institut pocházející již z římského práva, avšak uplatňování 

nároků z bezdůvodného obohacení je u nás málo časté. Tento nárok přichází do úvahy 

například při neexistenci licenční smlouvy. 

Pokud ten, kdo obohacení získal, nebyl v dobré víře, je povinen nejen bezdůvodné 

obohacení, ale též veškeré užitky (§ 458 odst. 2 ObčZ). Jednal-li v dobré víře, připadají 

mu užitky z tohoto obohacení do jeho vlastnictví.108 

Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal 

s chráněným předmětem, aniž k tomu získal potřebnou licenci, činí zásadně 

dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době 

neoprávněného nakládání s dílem (stejně jako v případě náhrady škody). Takto pojatý 

způsob určení bezdůvodného obohacení ztrácí povahu pouhého restitučního nároku na 

vydání bezdůvodného obohacení a blíží se již pojetí sankčnímu. Dvojnásobná výše 

bezdůvodného obohacení v sobě zahrnuje jak vydání neoprávněného majetkového 

prospěchu, tak navíc i soukromou pokutu vyplácenou k rukám majitele práva za 

neoprávněné užití duševního vlastnictví.109 

 

                                                 
107 Tato zvláštní úprava ušlého zisku byla do ustanovení autorského zákona vložena novelou z roku 2006 
(zák. č. 216/2006 Sb.) 
 
108 V praxi je složité důkazně odlišit užitky z bezdůvodného obohacení od užitků legálně získaných. 
 
109 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: 
Doplněk, 2006, str. 74 
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Nárok na zveřejnění rozsudku 

Tento nárok je upraven v § 40 odst. 4 AZ a svou povahou by se dal podřadit 

k nárokům na přiměřené zadostiučinění. Tak jako v obchodním zákoníku (ustanovení o 

nekalé soutěži) i zde má autor právo na uveřejnění rozsudku, kterým mu byl přiznán 

některý z výše uvedených nároků. Autor je oprávněn dle okolností určit rozsah, formu a 

způsob uveřejnění. Uveřejnění rozsudku (ve sdělovacích prostředcích) je na náklady 

toho, kdo ve sporu neuspěl. 

6.1.5. Autorův nárok na odměnu 

Nutno zmínit, že autorovi náleží za užití díla (nikoli však za každé užití) 

autorská odměna. Odměna nenáleží v případě bezúplatného užití na základě zákona a 

pokud se autor odměny dobrovolně vzdal. V předchozí úpravě bylo absolutní autorské 

právo na autorskou odměnu normativně konstruováno ve spojení s každým užitím díla. 

Z tohoto plynul fakt, že při jakémkoli užití díla, kromě zákonných výjimek, bez ohledu 

na způsob a rozsah užití, měl autor nárok na odměnu za takové užití jeho díla. Nyní již 

není právo na autorskou odměnu absolutním majetkovým právem, ani není nedílnou 

součástí absolutního autorského práva jako takového, v němž by tvořilo jedno ze 

subjektivních oprávnění. Dle současného pojetí je právo na autorskou odměnu za užití 

díla relativní povahy. Chápeme jej jako pohledávku, která zpravidla vzniká na základě 

licenční smlouvy. Již se tedy nejedná o autorovo absolutní oprávnění plynoucí přímo ze 

zákona a působící erga omnes. Naproti tomu, absolutní právní povahu mají dle 

současného autorského zákona související majetková práva autorská, tzv. náhradní 

autorské odměny, a to právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého 

(§ 24 AZ) a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a 

vlastní vnitřní potřebu (§ 25 AZ). V těchto souvislostech je třeba posuzovat právo 

autorů na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla 

zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam vůči osobě, která získala 

oprávnění k pronájmu nosičů tohoto díla na základě sublicence od výrobce takovéhoto 

záznamu dle § 49 odst. 3 AZ. 
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6.2. Veřejnoprávní ochrana 

Vzhledem k celkovému významu duševního vlastnictví je nutné poskytnout i 

ochranu veřejnoprávní. Prostředky veřejnoprávní ochrany dělíme na ochranu 

správněprávní a trestněprávní, tedy vymezení, zda se jedná o trestný čin, přestupek nebo 

jiný správný delikt. Pod jakou skutkovou podstatu bude jednání osob podřazeno, záleží 

zejména na jejich společenské nebezpečnosti.  

Zatímco uplatnění soukromoprávní odpovědnosti za porušení autorského práva je 

plně v dispozici poškozeného, veřejnoprávní sankce nastupuje zcela nezávisle na 

uplatnění občanskoprávní odpovědnosti a iniciativy poškozeného zde není třeba. Řízení 

o správních deliktech a trestných činech se vždy zahajuje z úřední povinnosti. 

6.2.1. Správněprávní ochrana 

Autorský zákon je vybudován na pojetí odvětvového právního předpisu, který 

zahrnuje i správní právo trestní.110 Tyto správní delikty byly do autorského zákona 

zařazeny novelou 216/2006 Sb., která přesunula úpravu přestupků z přestupkového 

zákona (původně § 32 zákona o přestupcích).111 Jsou formulovány v hlavě šesté v § 

105a a násl. Pojednávají o správních deliktech (přestupcích fyzických osob) a o 

správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob. 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.112 

Přestupek může spáchat pouze fyzická osoba (která dovršila patnáctého roku svého 

věku a byla příčetná v době spáchání), pojmově je tedy vyloučeno, aby přestupek 

spáchala právnická osoba. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti.113 

                                                 
110 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: 
Doplněk, 2006, str. 82 
 
111 V souladu s novou koncepcí správního trestání (dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu novely 
autorského zákona 216/2006 Sb. 
 
112 § 2 zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích 
 
113 § 3 zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích 
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Autorský zákon vymezuje speciální skutkové podstaty přestupků a přestupkem 

se tedy rozumí neoprávněné užití autorského díla (tj. nikoli každý neoprávněný zásah do 

autorského díla), neoprávněné zásahy do práv autorských a nesplnění oznamovací 

povinnosti obchodníka, pokud jde o právo na odměnu při opětovném prodeji originálu 

uměleckého díla (§ 105a AZ). Jedná se o přestupky fyzických osob (nepodnikatelů). 

V § 105b AZ je obsažena úprava správních deliktů právnických a podnikajících 

fyzických osob. Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů jsou shodné. Rozdíl je 

tedy pouze ve vymezení subjektu, tedy osoby, která může delikt spáchat. Na rozdíl od 

přestupků zde však platí princip objektivní odpovědnosti (bez ohledu na zavinění). 

Ustanovení § 105 c odst. 1 AZ upravuje možnost liberace právnické osoby za správní 

delikt, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 

porušení právní povinnosti zabránila. Avšak ani poté není vyloučeno stíhání fyzické 

osoby, která za právnickou osobu jednala, za přestupek nebo trestný čin. Odpovědnost 

právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení 

do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl (subjektivní promlčecí lhůta), nejpozději 

však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán (objektivní promlčecí lhůta)  (§ 105c odst. 3 

AZ). 

Za přestupky fyzických osob a správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob lze uložit pokutu do výše 150 000 Kč.114 Oproti předchozí úpravě došlo 

k razantnímu zvýšení sankce (původní maximální výše 15 000 Kč). 

Správní delikty podle autorského zákona projednává v přenesené působnosti 

v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl 

správní delikt spáchán. Při určení výše pokuty přihlédne přestupkový orgán 

(přestupková komise) k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 

spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán (§ 105c odst. 2 AZ). 

Pozitivní výsledek přestupkového řízení představuje zásadní důkazní prostředek 

v civilním procesu, kde se již ve prospěch majitele práv může rozhodovat již o 

                                                 
114 Bývá ovšem zvykem, že sankce pro právnické osoby jsou vzhledem k jejich finančním možnostem 
vyšší, nežli je tomu u fyzických osob. 
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značných hodnotách. Soud je totiž v civilním řízení vázán rozhodnutím o spáchání 

přestupku (§ 135 OSŘ).115 

V případě řízení o přestupku je procesním předpisem přestupkový zákon a 

subsidiárně se použije správní řád, zatímco u jiných správních deliktů je procesním 

předpisem pouze správní řád. 

6.2.2. Trestněprávní ochrana 

Dalšími prostředky ochrany jsou ty, které poskytuje trestní právo na základě 

trestněprávních předpisů.116 Trestní právo je v demokratických státech pojímáno jako 

nejzazší prostředek tzv. ultima ratio, kterým je prováděna právní regulace a sociální 

kontrola společnosti. Použití prostředků trestního práva totiž představuje nejzávažnější 

zásahy do práv jednotlivce, a proto musí být používány zdrženlivě pouze v případech, v 

nichž prostředky jiných právních odvětví selhávají nebo nejsou efektivní. Tato zásada je 

explicitně vyjádřena v novém trestním zákoníku117 (§ 12 odst. 2 TZ). Ústavní soud 

několikráte judikoval, že trestní právo nemůže sloužit jako prostředek nahrazující 

ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů, kde 

závisí především na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva, jímž má 

soudní moc poskytnout ochranu.118 Tam, kde postačí k regulaci prostředky právního 

nebo civilního práva, jsou trestněprávní prostředky nejen nadbytečné, ale z pohledu 

právního státu také nepřípustné. Zakotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní 

vyplývajícího principu „ultima ratio“ do trestního zákoníku má význam i interpretační, 

neboť znaky trestného činu je třeba vykládat tak, aby za trestný čin byl považován jen 

čin společensky škodlivý. Trestní represe je prostředek krajní, který má význam 

především celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních celospolečenských 

hodnot. 

                                                 
115 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: 
Doplněk, 2006, str. 84 
 
116 K ochraně práv duševního vlastnictví je ČR vázána mezinárodní smlouvami. To platí i o právech 
autorských a o jejich trestněprávní ochraně. Právní úprava navazuje na kontinentální úpravu, kterou 
zakotvila Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, naposledy 
revidovaná v Paříži dne 24. července 1971. 
 
117 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 
118 Sp. zn. I. ÚS 4/04, I. ÚS 558/01, II. ÚS 413/04 atd. 
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Jelikož trestní právo patří k ochraně celé společnosti, zahrnuje také ochranu práv 

duševního vlastnictví. Trestněprávní předpisy postihují ty nejzávažnější zásahy do práva 

autorského. Trestný čin je protiprávný čin, který trestní zákon označuje za trestný a 

který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 odst. 1 TZ). Trestné činy tedy 

musí splňovat dvě obligatorní podmínky, protiprávnost a znaky uvedené v zákoně. 

Znaky jsou dvojího druhu – typové a obecné. Mezi typové znaky trestného činu (tj. 

znaky skutkové podstaty) patří znaky charakterizující objekt, objektivní stránku, subjekt 

a subjektivní stránku. A obecnými znaky trestného činu jsou věk (patnáct let) (§ 25 TZ) 

a příčetnost pachatele v době spáchání (§ 26 TZ). Při stanovení druhu a výměry trestu 

soud přihlédne zejména k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, kterými jsou 

určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem 

provedení činu a jeho následky, okolnostmi za kterých byl čin spáchán, osobou 

pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem (§ 39 TZ). 

Součástí trestního řízení může být i tzv. adhezní řízení, tedy připojené řízení o 

náhradě škody. Toto řízení pak pro majitele práva, tj. poškozeného, znamená možnost 

domoci se svých majetkových nároků již v trestním řízení, což může představovat 

především časovou a finanční úsporu. Součástí adhezního řízení ale již není řízení o 

vydání bezdůvodného obohacení.119 

Trestné činy porušování práv k nehmotným statkům jsou obsaženy v trestním 

zákoníku hlavě šesté (trestné činy hospodářské), v oddílu čtvrtém (trestné činy proti 

průmyslovým právům a proti autorskému právu). Autorského práva se týká trestný čin 

porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

(§270 TZ) a též nová skutková podstata trestného činu padělání a napodobení díla 

výtvarného umění (§ 271 TZ). Byly zavedeny nové okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby, a to v obdobném rozsahu jako u majetkových trestných činů. V obou 

případech se jedná o úmyslné trestné činy.120 Úmysl pachatele (přímý či nepřímý) je 

                                                 
116 Telec, I.; Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana 2. vyd. Brno: 
Doplněk, 2006, str. 77 
 
120 § 13 odst. 2 TZ stanoví, že k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 
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zapotřebí prokázat.121 Z tohoto vyplývá, že osoba jednající v nedbalosti (vědomé nebo 

nevědomé) za tento trestný čin neodpovídá. Neprokázání úmyslu nemění nic na 

pachatelově soukromoprávní odpovědnosti (viz níže). 

Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi (§ 270) 

 Tento trestný čin byl obsažen v předchozím trestním zákoně, zák. č. 140/1961 

Sb., v § 152. Prostřednictvím tohoto trestného činu je zaručena ochrana autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práva k databázi (objekt trestného činu). 

Jedná se o tzv. blanketní dispozici, která odkazuje na jinou právní normu mimo odvětví 

trestního práva. 

Objektivní stránku tvoří neoprávněný zásah nikoli neparný122 do autorských práv 

a práv příbuzných. Nejde zde tedy pouze o neoprávněné užití autorského díla, ale o 

jakýkoli zásah do autorových práv, tedy i do práv osobnostních.123 Dokonání tohoto 

trestného činu zároveň představuje zásah do soukromého subjektivního práva a vzniká 

tak soukromoprávní odpovědnost za zásah do autorských práv. Trestný je také pokus 

(jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu). I v případě pokusu 

vzniká soukromoprávní odpovědnost pachatele, jelikož autorský zákon chrání nejen 

před porušením, ale také před ohrožením autorského práva.  

Pachatelem (subjektem trestného činu) může být kterákoli fyzická osoba (tzv. 

obecný subjekt).124  

Jak již bylo zmíněno výše, po subjektivní stránce se jedná o úmyslný trestný čin, 

kdy úmysl je zapotřebí prokázat.  

                                                 
121 V případě přímého úmyslu je nutné prokázat, že pachatel věděl, že nehmotný statek užívá 
neoprávněně. V případě nepřímého úmyslu postačí, že pachatel věděl, že svým jednáním může trestný čin 
spáchat a byl s tím srozuměn (§ 15 TZ).  
 
122 Předchozí trestní zákon neobsahoval právní úpravu míry neoprávněného zásahu. 
 
123 Úprava přestupků obsahuje jen neoprávněné užití. 
 
124 Obecný subjekt vyjadřuje, že trestného činu se může dopustit kdokoli, nemusí tedy splňovat žádné 
speciální vlastnosti (zvláštní způsobilost či postavení). 



Neoprávněné užití autorského díla  Natálie Petrovská 

55 
 

Za tento trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti 

nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (odstavec 1). V odstavci 2 jsou 

uvedeny kvalifikované skutkové podstaty, za které lze uložit trest odnětí svobody na 

šest měsíců až pět let, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty resp. 

trest odnětí svobody na tři léta až osm let. 

Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271 TZ) 

Tato skutková podstata přísněji postihuje případy, kdy se vytvářejí buď padělky 

významných děl, které mohou být později využity na místo díla původního a vydávány za 

originál, zatímco v této souvislosti nezákonně získaný originál je prodán soukromému 

sběrateli, a dále i případy, kdy dílo není kopií jednoho určitého díla, ale napodobením stylu 

dobře známého umělce, se zhotoví dílo, které muže být pomocí napodobení i podpisu za 

jeho méně známé dílo vydáváno. Majetková práva tohoto známého umělce by v tomto 

případě zpravidla již nebyla chráněna autorským právem. Okolnosti podmiňující použití 

vyšší trestní sazby navazují na novou úpravu takových zvlášť přitěžujících okolností v § 

270 TZ.125 

Za tento trestný čin hrozí pachateli dle odstavce 1 trest odnětí svobody až na tři léta, 

zákaz činnosti nebo propadnutí jiné majetkové hodnoty. V odstavci 2 je upravena 

kvalifikovaná skutková podstata, dle níž lze pachateli uložit trest odnětí svobody 

v rozmezí od jednoho do šesti let. 

 

                                                 
125 Důvodová zpráva k zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem zaměřila na oblast autorského práva, přesněji na 

neoprávněné užití autorského díla a autorskou odměnu. Jak vyplývá z výše provedené 

analýzy, ochrana autorského právo v současné době obsahuje moderní právní úpravu, 

která je v souladu jak s mezinárodními závazky, tak komunitární úpravou. Právní 

úprava částečně vychází z autorskoprávních legislativních tradic uplatňovaných 

v minulosti na našem území, zřetelná je však rovněž inspirace některými legálními 

zahraničními přístupy.  

Při zpracování této práce jsem vycházela především z autorského zákona a 

dalších souvisejících předpisů včetně trestního zákoníku. Autorská práva jsou chráněna 

jak normami soukromého, tak normami veřejného práva. Autorské právo a práva 

související s právem autorským jsou v ČR zásadně neformální, k poskytování 

autorskoprávní ochrany tedy není třeba nějaké speciální registrace nebo zápisu do 

rejstříku děl a nositelů práv k nim. 

Současná informační společnost umožňuje nepřeberné možnosti neoprávněných 

užití autorských děl a pachateli se stávají často také děti. Za zásahy do autorských práv 

odpovídá narušitel za své jednání jak soukromoprávně, tak veřejnoprávně (za trestný čin 

či správní delikt). 

Jako hlavní cíl této práce jsem si stanovila přiblížit čtenáři problematiku 

autorského práva se zacílením na neoprávněné užití autorských děl, seznámit 

ho se základními pojmy, rozsahem a uplatněním ochrany autorského práva. Jelikož 

v současné době je zčásti velké množství neoprávněných užití autorských děl způsobeno 

určitou neznalostí této problematiky. 

Každý z nás má možnost změnit současnou situaci, ve které se nalézá, ať už se 

nacházíme v postavení autora nebo uživatele díla. Stačí si jen odpovědět na otázku, co 

vše děláme k ochraně svých práv a zda svým jednání nenarušujeme autorská práva 

jiných autorů… 
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Resumé / Summary 

Title: Unauthorized Use of Author Craft 

The purpose of my thesis is to analyse the unauthorized use of author craft. It is 

the situation when the author craft is used without the knowledge and permission of the 

author. The reason for my research is the rapid development in this area and the need to 

establish the high-quality copyright law. 

 The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different 

aspects of copyright law. Chapter One is an introductory and defines basic terminology 

such as copyright law, author craft, an author, author rights, exceptions to these rights 

etc. Part Two deals with the relation between the copyright law and civil law. The 

chapter Three focuses on short history in our territory. The Fourth chapter is subdivided 

into three parts. One of them describes non-contractual institutions. These institutions 

enable the public to the wide access to author craft. The second part analyses 

contractual relations. The Third part explains special institute named creative commons. 

The Fifth chapter investigates unlawful use of author craft and it is divided on web 

piracy and software piracy. The last chapter addresses the issue to the civil and criminal 

protection.  

 This diploma paper provides a general overview of the issue of unauthorized use 

of author crafts, in particular by the legislation of the Czech Republic, effective on 31st 

March 2010. 

 

 

 


