
Závěr 

 

Je přirozené, že se práva autorů od svých „příbuzných“, tj. práv výkonných umělců, 

v některých aspektech odlišují, v jiných se jim zase nápadně podobají anebo jsou dokonce často 

upraveny i naprosto shodně. Důsledkem toho je samotná podoba autorského zákona, který nikoli 

náhodně upravil dvě zmíněné skupiny práv společně; práva autorů jako skupinu základní a velkou 

část práv výkonných umělců v rámci práv souvisejících na základě odkazovací normy směřující 

k ustanovením platným pro skupinu základní. Smysl této práce ovšem nevidím pouze v popsání 

konkrétních podobností nebo odlišností, jež obě dvě skupiny práv napříč zákonem provázejí. 

Nacházím ho naopak v důvodech, které za nestejnou povahou úpravy stojí. K čemu jsem došel? 

Základním momentem, od něhož je odvislá celá řada rozdílností, je povaha uměleckého 

výkonu resp. faktický rozdíl mezi uměleckým výkonem a autorským dílem. Na jeho základě se liší 

úprava zákonných licencí, způsoby užití anebo třeba pojetí smluv. Jeho důsledkem je i fakt, že mnohá 

ustanovení platná pro autory nelze na výkonné umělce vztáhnout vůbec. Největší rozdíly vykazuje 

samozřejmě výkon prováděný živě. Zaznamenaný výkon některé odlišnosti na straně druhé smazává 

a k autorskému dílu ho často připodobnit lze. Vždy je ovšem třeba brát v úvahu další ze základních 

odlišných „kamenů“ autorského práva a tím je větší „váha“ autorského díla oproti uměleckému 

výkonu. Z důvodu většího přínosu, jedinečnosti a tvůrčích vkladů autora ochrana jeho samotného i 

děl jím vytvořených ve výsledku vyšší než ochrana výkonných umělců resp. jejich výkonů. Důsledkem 

toho je celá řada ochranných ustanovení, která pro výkonné umělce v zákoně jednoduše vůbec 

neexistují, nebo i doba, po níž jsou mnohá práva předmětem jeho ochrany. Celá práce je proto 

protkána častým odkazováním se na „povahu věci“ anebo „povahu uměleckého výkonu“. 

Ačkoli existuje mnoho hlasů, které žádají stále větší připodobnění úpravy práv výkonných 

umělců k úpravě autorů, k její živelné a zjednodušené aplikaci bych se nepřikláněl. Tak často 

zmiňovanou faktickou povahu jednoho či druhého chráněného nehmotného statku je třeba brát 

neustále v potaz a veškerou úpravu jí i citlivě přizpůsobit. Stejným způsobem je nutné přistupovat i 

k mnohým změnám, jimiž společnost neustále prochází, postupně na ně i reaguje a snaží se je i 

právně zachytit. V samotném závěru se tak ani tato práce nemůže vyhnout „zaklínadlům“ moderní 

doby, jimiž je technický pokrok anebo globalizace. Tyto prvky totiž často stály u počátku mnohých 

aspektů ochrany autorského práva a jsou i nadále jedním z nejdůležitějších motorů, které jeho 

soukolí ženou vpřed a určují tak zásadním způsobem i jeho další směřování. 


