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Záv#r 

V rámci své práce jsem se pokusila popsat v#kon autorského práva osobou 

odli'nou od autora (d$dice autora) podle sou&asné právní úpravy. V první &ásti se v$nuji 

v'eobecn$ právu autorskému, které !adíme mezi zvlá'tní osobnostní práva, a sice do 

skupiny práv k v#sledk"m du'evní tv"r&í &innosti. Z daného vypl#vá, %e podstatn#m je 

individuální v#sledek nikoli postup, kter# k n$mu vedl, jak je tomu v p!ípad$ 

pr"myslového vzoru nebo vynálezu. Autorské právo tedy !adíme do oblasti práva 

k du'evnímu vlastnictví. Jde o komplexní úpravu práva autorského a práv souvisejících 

s právem autorsk#m. V objektivním smyslu chápeme autorské právo jako soubor 

právních norem, které upravují spole&enské vztahy vznikající z vytvo!ení a 

spole&enského uplatn$ní d$l literárních, v$deck#ch a um$leck#ch, které souhrnn$ 

ozna&ujeme jako díla autorská. Autorsk#m právem v subjektivním smyslu rozumíme 

pak konkrétní oprávn$ní nále%ející autorovi díla je% svou du'evní &inností vytvo!il. 

Následující !ádky bych velmi ráda v$novala stru&nému pojednání o rozvoji autorského 

práva. *eská republika pat!í mezi zem$ s relativn$ dlouhou a bohatou tradicí ochrany 

du'evního vlastnictví. „... po dlouhá desetiletí byla v"nována pozornost i rozvoji teorie 

autorského práva. Krom" n"kter#ch jmen z období p$ed vznikem (eskoslovenské 

republiky a z prvních desetiletí tohoto století (nap$. Adámek, K.V. a Löwenbach J.) je 

t$eba v této souvislosti p$ipomenout p$edev!ím nesmírn# p$ínos prof. Karla Knapa, 

kter# zejména od r. 1945 a' do své smrti (1993) systematicky pracoval v praxi a posléze 

i ve v"decké a akademické práci na rozvoji moderní koncepce autorskoprávní ochrany 

na na!em území. Zejména po jeho p$echodu na právnickou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze v roce 1968 a po zalo'ení Ústavu autorského práva, práv pr%myslov#ch a práva 

sout"'ního se prof. Knap zcela zásadním zp%sobem zaslou'il o vybudování tohoto 

specializovaného pracovi!t"...“97 

V dal'ích &ástech jsem podrobn$ rozebrala pojem autora, kter#m m"%e b#t 

jedin$ fyzická osoba, je% dílo vytvo!ila a autorské dílo. Vzhledem k tématu mé práce 

bylo popsáno dílo kartografické, po&íta&ov# program a databáze. Dále bylo pojednáno o 

vzniku a obsahu autorského práva, osobnostních a majetkov#ch právech. Autorsk# 

                                                
 

97 viz. K!í%, J. Ochrana autorsk#ch práv v informa&ní spole&nosti. Praha : Linde, 1999, str. 9. 
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zákon je tedy zalo%en na dualistickém principu rozd$lení práv k du'evnímu vlastnictví. 

Osobnostní práva zanikají smrtí oprávn$né osoby a práva majetková p!echázejí na 

d$dice.  

T$%i't$ mé práce je v kapitole &tvrté, kde se zaobírám zákonn#m v#konem 

autorsk#ch práv osobou odli'nou od autora. Autorsk# zákon obsahuje zvlá'tní 

ustanovení o n$kter#ch dílech. Takov#mi díly jsou dílo zam$stnanecké, kolektivní dílo 

a dílo na objednávku. Pouze v t$chto p!ípadech m"%e osoba odli'ná od autora nab#t na 

základ$ zákona oprávn$ní k v#konu ve'ker#ch majetkov#ch práv, tedy i práva dílo u%ít. 

Re%im zam$stnaneckého díla posilující práva zam$stnavatele zakládá p!ímo 

zákon. Není tedy vy%adováno %ádné speciální ujednání mezi zam$stnavatelem a 

zam$stnancem. Zam$stnanecké dílo m"%e v sou&asné úprav$ vzniknout v jakémkoli 

pracovním vztahu a dle jak#chkoliv smluv uzav!en#ch prost!ednictvím zákoníku práce. 

Z hlediska autorského práva je zcela bezv#znamn# zp"sob vzniku pracovn$právního 

vztahu. Autorsk# zákon nerozli'uje, zda se jedná o pracovní pom$r &i pracovní vztah 

mimo pracovní pom$r na základ$ smlouvy. Vedle varianty, kde autorské dílo je 

vytvá!eno v rámci pracovního vztahu, se re%im zam$stnaneckého díla roz'í!il také na 

autorské dílo vytvá!ené v rámci pln$ní povinností vypl#vajících ze vztahu mezi 

spole&ností a autorem, kter# je statutárním orgánem nebo &lenem statutárního &i jiného 

orgánu spole&nosti anebo spole&níkem ve!ejné obchodní spole&nosti &i 

komplementá!em komanditní spole&nosti. Je nutné, aby dílo bylo vytvo!eno v rámci 

sjednaného druhu práce. V p!ípad$ zam$stnaneckého díla vznikajícího p!i pln$ní 

pracovních povinností nemusí b#t v pracovní nebo obdobné smlouv$ dohodnuto, %e 

zam$stnanec takové dílo vytvo!í nebo jej bude vytvá!et. Jak jsem se ji% v#'e zmínila, 

právo k v#sledk"m du'evní tv"r&í &innosti se p!iznává osob$ fyzické, ale je zde v#jimka 

u zam$stnaneckého díla, kde majetková práva ze zákona vykonává zam$stnavatel. 

Zam$stnavatelem m"%e b#t jak osoba právnická tak i osoba fyzická. Oprávn$ní 

k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv zásadn$ nále%í zam$stnavateli a není 

ani omezen p!edm$tem své &innosti. V#jimkou z tohoto pravidla je agenturní 

zam$stnání, které je obsa%eno v ustanovení § 58 odst. 9 AutZ. , kde se pro ú&ely 

zam$stnaneckého díla za zam$stnavatele pova%uje osoba, u ní% zam$stnanec agentury 

do&asn$ vykonává práci. Zam$stnavatel je místo autora tedy pouze nabyvatelem 

oprávn$ní k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv. Jde tady o cizí majetková 
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práva. Tato práva vykonává sv#m jménem a na vlastní ú&et. Autorovi z"stávají pouze 

holá autorská práva. Sou&asná právní úprava nerozli'uje, zda zam$stnavatel dílo u%ívá 

pro vnit!ní pot!ebu nebo zda p!i u%ití daného díla dochází k jeho zp!ístupn$ní ve!ejnosti. 

Právo k danému v#konu vzniká zam$stnavateli a% v okam%iku vytvo!ení díla. I tak je 

zam$stnavatel stále omezen ve sv#ch právech, nebo( podle ustanovení § 58 odst. 1 

AutZ m"%e právo v#konu majetkov#ch práv postoupit t!etí osob$ pouze se svolením 

autora. V dne'ní dob$ jde ze strany zam$stnavatel" o nákladné investice a proto si 

dovoluji vyslovit sv"j názor, %e by bylo vhodné tuto druhou v$tu z ustanovení vypustit a 

to i z d"vodu, %e zmín$né svolení b#vá upraveno v pracovní smlouv$. Sou&asná 

zákonná úprava odstranila nejednozna&nost související s odm$)ováním autor". 

V ustanovení § 58 odst. 6 AutZ platí právní domn$nka, %e autorova p!im$!ená odm$na 

za vytvo!ení zam$stnaneckého díla je vyplácena zam$stnanci v rámci mzdy, respektive 

v jiné odm$n$ za práci autora. Pouze v p!ípad$, %e se mzda nebo jiná odm$na 

zam$stnance dostane do zjevného nepom$ru k zisku, má zam$stnanec, tedy autor 

zam$stnaneckého díla, právo na dodate&nou p!im$!enou odm$nu. Na p!im$!enou 

dodate&nou odm$nu nemá zam$stnanec nárok v p!ípad$ po&íta&ov#ch program", 

databázi a kartografick#ch d$l, která nejsou díly kolektivními, leda%e je mezi autorem a 

zam$stnavatelem sjednána jiná úprava. Zvlá'tní ustanovení o zam$stnaneckém díle 

ponechává prostor pro dispozitivní úpravu. Na základ$ smluvní volnosti je mo%né 

sjednat odchyln# právní re%im mezi zam$stnancem a zam$stnavatelem. 

Po&íta&ové programy, databáze a kartografická díla, která nejsou kolektivními 

díly se pova%ují za zam$stnanecká díla i tehdy, byla-li vytvo!ena autorem na 

objednávku. V takovémto p!ípad$ se objednavatel pova%uje za zam$stnavatele. Jde o 

díla investi&n$ náro&ná a proto autorsk# zákon p!iznává objednateli siln$j'í postavení 

oproti re%imu ostatních d$l na objednávku. Jestli%e má objednatel u ostatních d$l zájem 

na odli'ném u%ití díla, které nevypl#vá z konkrétní smlouvy, je zapot!ebí takové u%ití 

sjednat ve smlouv$.  

Pojem kolektivní dílo se nov$ objevil v ustanovení § 59 odst.1 AutZ. P!edchozí 

autorsk# zákon tento pojem neobsahoval. Jde o dílo, na jeho% tvorb$ se podílí více 

autor", je vytvá!eno z podn$tu a pod vedením iniciátora a uvád$no na ve!ejnosti pod 

jeho jménem, p!i&em% p!ísp$vky zahrnuté do takového díla nejsou zp"sobilé 

samostatného u%ití. Zákonn# v#kon majetkov#ch práv se tedy nevztahuje k jednotliv#m 
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p!ísp$vk"m, ale k dílu kolektivnímu. Za kolektivní díla jsou pova%ována zejména díla 

kartografická, ale i po&íta&ové programy a databáze. V ustanovení § 59 odst. 2 AutZ se 

vytvá!í právní fikce o tom, %e i kolektivní díla vytvo!ená autorem na objednávku jsou 

pova%ována za díla zam$stnanecká. Zákonodárce vymezuje kolektivní díla jako zvlá'tní 

kategorii a to z d"vodu zákonného roz'í!ení re%imu zam$stnaneckého díla i na tato díla, 

která jinak nespl)ují pojmové znaky díla zam$stnaneckého. Autorsk# zákon p!ipou'tí, 

aby mezi autorem a iniciátorem byla uzav!ena dohoda o vylou&ení iniciátora z v#konu 

v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv. Stejn$ jako u zam$stnavatele v p!ípad$ d$l 

zam$stnaneck#ch, má i tady investor kolektivního díla mnohem siln$j'í postavení ne% 

b$%n# objednatel díla podle § 61 AutZ, kter# je oprávn$n u%ít dílo pouze k ú&elu 

vypl#vajícímu ze smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


