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Úvod 

Svou diplomovou práci jsem se rozhodla v$novat oblasti autorského práva 

prost!ednictvím zvoleného tématu s názvem v#kon autorského práva osobou odli'nou 

od autora (d$dice autora). Oblast autorského práva jsem si zvolila z d"vodu jeho 

sou&asné spole&enské aktuálnosti. Tato aktuálnost vypl#vá jak z neustálého 

spole&enského rozvoje a pokroku, tak i ze „...stále plynulého a rychlého v#voje nov#ch 

v#boj% technick#ch a s nimi ruku v ruce jdoucích nov#ch otázek.“1 V dne'ní dob$ 

dochází k obrovskému u%ívání v#sledk" du'evní tv"r&í &innosti, a( u% p!i legálním tak i 

nelegálním u%ití autorsk#ch d$l. Ka%d# z nás tedy p!ichází do styku s autorsk#m 

právem a z tohoto d"vodu pova%uji, v zájmu komplexn$j'ího právního pov$domí 

(v$domí), znalost nebo alespo) snahu o základní p!ehled o oblast autorského práva za 

velice d"le%itou, i kdy% ze své povahy se jedná o disciplínu slo%itou. 

Na základ$ sou&asné platné právní úpravy pova%uji za osobu odli'nou od autora 

vykonávající autorské právo pouze takovou osobu, je% vykonává autorova majetková 

práva k dílu sv#m jménem a na sv"j ú&et. Tato osoba je vykonavatelem majetkov#ch 

práv a je zapot!ebí ji odli'ovat od jin#ch osob, které získávají prost!ednictvím smlouvy 

licen&ní nebo podlicen&ní pouze oprávn$ní k v#konu práva dílo u%ít. Nemají oprávn$ní 

k v#konu v'ech majetkov#ch práv. 

Z v#'e zmín$ného d"vodu jde o  pom$rn$ úzce zam$!ené téma diplomové práce, 

ve kterém se budu ve zna&né mí!e v$novat zvlá'tnímu ustanovení o n$kter#ch dílech, 

jako je dílo zam$stnanecké, dílo kolektivní a dílo na objednávku. Autorsk# zákon tak 

vedle majetkov#ch zájm" autora chrání i hospodá!ské investice t!etích osob p!i 

vytvo!ení díla, tedy investora. Bylo by nespravedlivé a spole&ensky ne%ádoucí, kdyby si 

u%itky z díla autora p!isvojila t!etí osoba, která se na vzniku díla nepodílela. 

Vzhledem k tomu, %e relativn$ moderní autorsk# zákon &. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm$n$ n$kter#ch zákon" 

(autorsk# zákon) platí ji% dlouho a byl doposud n$kolikrát novelizován, p!idr%ím se ve 

svém v#kladu p!edev'ím tohoto, pro oblast autorského práva, zásadního pramene.  

                                                
 

1 Löwenbach, J. Právo autorské. Praha : *eskoslovensk# Kompas, 1927, V. 
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Moji snahou je poskytnout pohled na stav autorského práva v oblasti zákonného 

v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv osobou odli'nou od autora za sou&asn#ch 

podmínek. 
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1 Autorské právo 

1.1 V!eobecn" o právu autorském 

Autorské právo !adíme do oblasti práv k du'evnímu vlastnictví. Pojem du'evní 

vlastnictví2 se v &eském právním !ádu objevil v plném vnitrostátním legislativním 

v#znamu a% b$hem roku 1990, a to hlavn$ v oblasti pr"myslov#ch práv. Do této doby 

se pou%íval star# termín - nehmotné statky. Pod samostatn#m pojmem du'evního 

vlastnictví se rozumí právní a ekonomická abstrakce, která je tvo!ena souhrnem r"zn#ch 

objektivn$ (smysly vnímateln$) vyjád!en#ch ideálních (tj. nehmotn#ch) p!edm$t", které 

nejsou v$cmi v na'em právním smyslu, ani právy sam#mi, n#br% jako nehmotné 

majetkové hodnoty jsou zp"sobilé b#t samostatn#mi p!edm$ty právních ekonomick#ch 

vztah".3 Podle &l. 2 Úmluvy o z!ízení Sv$tové organizace du'evního vlastnictví 

(WIPO)4, podepsané ve Stockholmu dne 14. 7. 19675, se du'evním vlastnictvím rozumí: 

práva k literárním, um$leck#m a v$deck#m díl"m, k v#kon"m v#konn#ch um$lc", 

zvukov#ch záznam" a rozhlasového vysílání, k vynález"m ze v'ech oblastí lidské 

&innosti, k v$deck#m objev"m, k pr"myslov#m vzor"m a model"m, k továrním, 

obchodním známkám a známkám slu%eb, jako% i k obchodním názv"m, práva na 

ochranu proti nekalé sout$%i a v'echna ostatní práva vztahující se k du'evní &innosti 

v oblasti pr"myslové, v$decké, literární a um$lecké. 

Ochrana du'evního vlastnictví je v *eské republice upravena v &l. 34 Listiny 

základních práv a svobod vyhlá'ené zákonem &. 2/1993 Sb. (dále jen „LPS“), a jako 

sou&ást ústavního po!ádku *R6, jsou práva k v#sledk"m du'evní tv"r&í &innosti 

chrán$na zákonem. T$mito zákony jsou zákon &.121/2000 Sb., o právu autorském, o 

                                                
 

2 v anglo-americké právní terminologii intellectual property. 
3 Telec, I. Tv"r&í práva du'evního vlastnictví. Brno : Dopln$k, 1994, str. 20. 
4 World Intellectual Property Organization. 
5 Vyhlá'ka ministerstva zahrani&n#ch v$cí &. 69/1975 Sb., o Úmluv$ o z!ízení Sv$tové organizace 
du'evního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. &ervence 1967, ve zn$ní vyhl. &. 80/1985 Sb. 
6 srov. &l. 3 Ústavy. 
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právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm$n$ n$kter#ch zákon" (autorsk# 

zákon) a zákony na ochranu pr"myslového vlastnictví.7 

Autorské právo upravuje zákon &. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorsk#m a o zm$n$ n$kter#ch zákon" (autorsk# zákon), ve 

zn$ní zákon" &. 81/2005 Sb., &. 61/2006 Sb., &. 186/2006 Sb., &. 216/2006 Sb., &. 

168/2008 Sb., &. 41/2009 Sb. a s ú&inností od 1. &ervence 2010 i zákon &. 277/2009 Sb. 

(dále jen „autorsk# zákon“ nebo „AutZ“). Autorsk# zákon je p!edpisem práva 

soukromého, ale obsahuje i ve!ejnoprávní normy, t#kající se kolektivní správy práv. 

Soukromoprávní povaha autorského práva je dána p!irozenou povahou vztah", které 

vypl#vají z du'evní tvo!ivé &innosti. Jako v$t'ina p!edpis" soukromého práva, obsahuje 

i autorsk# zákon, dispozitivní právní normy. Kogentní právní normy stanoví kup!íkladu 

pojmové znaky d$l, právní povahu osobnostních autorsk#ch práv, majetkov#ch 

autorsk#ch práv a trvání majetkov#ch autorsk#ch práv.8 P!eva%ují hlavn$ v kolektivní 

správ$ práv a p!i ochran$ práv. Jsou v#lu&né tam, kde to vypl#vá z povahy v$ci nebo 

tam, kde stát klade zvlá'( d"raz na obecn# &i ve!ejn# zájem.9 

Autorsk# zákon je ve vztahu k ob&anskému zákoníku &. 40/1964 Sb., ve zn$ní 

pozd$j'ích p!edpis" (dále jen „Ob&Z“), chápán jako zákon speciální ( lex specialis). 

„Právní vztahy vznikající z v#sledk% du!evní tvo$ivé &innosti upravují zvlá!tní 

zákony.“10 Ochrana du'evního vlastnictví není tedy zaji'(ována primárn$ ob&ansk#m 

zákoníkem, n#br% prost!ednictvím jin#ch právních institut". 

Rozli'ujeme autorské právo v objektivním a subjektivním smyslu. Autorsk#m 

právem v objektivním smyslu, se ozna&uje soubor právních norem upravujících vztahy, 

které vznikají z vytvo!ení a spole&enského uplatn$ní d$l literárních, v$deck#ch a 

um$leck#ch,11 souhrnn$ ozna&ovan#ch jako díla autorská. Autorsk#m právem 

v subjektivním smyslu, rozumíme daná konkrétní práva (oprávn$ní) nále%ející autorovi 

                                                
 

7 viz. Smejkal, V. Autorsk# zákon. Poru'ování autorsk#ch práv v informa&ní spole&nosti. Právní rádce, 
2002, &. 10, str. 5. 
8 viz. § 2, §11 odst. 4 a 5, § 26, § 27 AutZ. 
9 viz. Telec, I. N$které základní a obecné otázky nového &eského autorského práva. Builletin advokacie, 
2001, &. 2, str. 34. 
10 §1 odst. 3 Ob&Z. 
11 Knap, K. Mezinárodní právo autorské. Praha : Academia, 1981, str. 15. 
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díla, je% svou du'evní tv"r&í &inností vytvo!il.12 Autorské právo je právem absolutním. 

Nále%í pouze individuáln$ ur&ené fyzické osob$ jako tv"rci - autorovi díla. Takováto 

osoba vylu&uje kohokoli jiného z jakéhokoli p"sobení na nehmotné dílo jí ovládané.13 

Na druhé stran$ je zde povinnost, individuáln$ neur&en#ch osob, zdr%et se 

neoprávn$n#ch zásah" do práv osoby autorskoprávn$ oprávn$né, zejména autora. 

Z daného vypl#vá, %e autorské právo p"sobí erga omnes. Proto%e se nejedná o právo 

ryze majetkové, ale právo osobnostn$-majetkové k v#sledk"m du'evní tvo!ivé &innosti, 

jde o právo neproml&itelné.  

Autorskému právu je velmi blízké právo na ochranu osobnosti podle ob&anského 

zákoníku.14 Právo na ochranu osobnosti nále%í ka%dé fyzické osob$, má tedy obecnou 

osobnostní povahu. P!edm$tem práva na ochranu osobnosti jsou jednotlivé slo%ky 

lidské osobnosti. Na rozdíl od práva na ochranu osobnosti !adíme autorské právo do 

skupiny zvlá'tních osobnostních práv, kde je p!edm$t v%dy individualizovan#m 

v#sledkem osobní tv"r&í &innosti autora. Tato práva mohou nále%et jedin$ tomu, kdo 

takovou &innost sm$!ující ke vzniku díla vyvíjí. Lze zde uvést p!íklad, kter# uvádí 

Marie +ebelová v knize Autorské právo: „...pokud nap$. je popíráno autorství daného 

autora k jeho dílu, jde o poru!ení jeho osobnostního autorského práva podle § 11 odst. 

2 AutZ. Pokud v!ak n"kdo naopak ozna&uje ur&itou osobu za autora díla, které tato 

osoba nevytvo$ila (nap$. denní tisk ozna&í osobu XY za autora hanlivého v#roku na 

billboardu), nem%'e jít o poru!ení autorského práva této osoby (proto'e autorem 

daného díla není), ale m%'e se jednat podle konkrétních okolností daného p$ípadu nap$. 

o poru!ení jejího práva na ochranu osobnosti (zejména pokud by tvrzené autorství 

s ohledem na charakter díla bylo schopno zp%sobit újmu na cti a vá'nosti této osoby).“ 

1.2 Historick# v#voj autorského práva 

Na území *eské republiky bylo autorské právo poprvé normativn$ zakotveno 

Císa!sk#m patentem z roku 1846. Zmín$n# p!edpis prvn$ formuloval zásady pro 

                                                
 

12 +vestka, J., Dvo!ák, J. a kolektiv. Ob&anské právo hmotné. Svazek III. 5. jubilejní aktualizované 
vydání. Praha : Wolters Kluwer *R, a. s., 2009, str. 159. 
13 Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 4. 
14 srov. §§11 – 16 Ob&Z. 
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ochranu d$l literárních, hudebních, v#tvarn#ch. Tato díla chránil proti neoprávn$nému 

mechanickému rozmno%ování a díla dramatická chránil také proti neoprávn$nému 

ve!ejnému provozování. Dal'ím z v#znamn#ch zákon" byl zákon &. 197/1895 !. z., o 

právu p"vodském k díl"m literárním, um$leck#m a fotografick#m. Tato rakouská 

úprava byla uznávaná pouze pro historické zem$.  

„Ji' v dob" p$edvále&né oz#valy se u nás ojedin"lé hlasy po reform" platného 

zákona autorského z 26. prosince 1895, &. 197. $. z., kter#' – a& na svou dobu velmi 

pokrokov# – &asem nevyhovoval. T"mto reformním snahám dán byl ur&it# sm"r a 

podklad zhroucení b#v. Rakouska a ustanovením samostatného státu &eskoslovenského, 

kter# t. zv. malou mírovou smlouvou, uzav$enou s mocnostmi spojen#mi a p$idru'en#mi 

dne 10. zá$í 1919 v St. Germain en Laye p$evzal závazek, 'e do 12 m"síc% od ratifikace 

mírové smlouvy p$istoupí mezi jin#mi k mezinárodní úmluv" o ochran"  d"l literárních a 

um"leck#ch, uzav$ené p%vodn" 9. zá$í 1886 v Bernu, dopln"né 4. kv"tna 1896 v Pa$í'i, 

revidované 13. listopadu 1908 v Berlín" a dopln"né 20. b$ezna 1914 v Bernu. Bylo tedy 

nutno pom#!leti p$edev!ím na p$izp%sobení domácího zákonodárství zásadám 

revidované konvence bernské (R. K. B.) a na unifikaci tohoto zákonodárství, jeho' ve 

smyslu prvního zákona Republiky &eskoslovenské z 28. $íjna 1918 &. 11 Sb. z. a na$. 

dosavadní zákony z%staly zachovány a platil tudí' na území slovenském a 

podkarpatském b#v. zák. &l. XVI. z 26. prosince 1895, &. 197 $. z.“15 Jednotn#m 

autorskoprávním p!edpisem se stal zákon &. 218/1926 Sb. z. a na!., o p"vodském právu 

k díl"m literárním, um$leck#m a fotografick#m (o právu autorském). Jako%to zákon byl 

vyhlá'en dne 18. prosince 1926 a ú&innosti nadobyl podle § 68 dne 1. b!ezna 1927. „V 

základních principech spo&ívá nov# autorsk# zákon na zásad" jednotnosti a v#hradnosti 

autorského práva jako absolutního právního panství nad dílem jako'to statkem 

nehmotn#m. V tomto sm"ru opírá se ná! zákon o tuté' názorovou základnu jako d$ív"j!í 

zákon 197/1895 a v!ude proniká jím zásada, 'e autoru nále'í nejenom souhrn jist#ch 

oprávn"ní dispozi&ních o díle (uver"jnit, provozovati atd.) a vypl#vajících z toho práv 

majetkov#ch, n#br' 'e v!ecka tato oprávn"ní jsou v#ronem jediného právního panství 

autora, které v sob" chová i práva nemajetková, ryze osobní.“16 A% to poloviny 19. 

                                                
 

15 Löwenbach, J. Právo autorské. Praha : *eskoslovensk# Kompas, 1927, str. 1. 
16 Löwenbach, J. Právo autorské. Praha : *eskoslovensk# Kompas, 1927, str.11. 
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století p!evládal názor, %e autorské právo je jenom v#lu&n#m právem k rozmno%ování, 

provozování a p!elo%ení díla. P!edm$tem p"vodského práva podle ustanovení § 1 

zákona &. 218/1926 Sb. z. a na!., o právu autorském bylo: „tímto zákonem jsou 

chrán"na díla literární, um"lecká (hudební i v#tvarná) a fotografická, která byla 

vydána (§ 8 odstavce 1.) na území (eskoslovenské republiky, jako' i takováto díla, 

jejich' p%vodci jsou státní ob&any (eskoslovenské republiky, nech) byla vydána kdekoli, 

&i v%bec nebyla vydána.“ K danému paragrafu Dr. Jan Löwenbach p!ipojil, %e zákon 

nechránil díla, n#br% p"vodce d$l, av'ak zákon se tady p!izp"sobil hlavn$ zn$ní R. K. 

B. a nov$j'í terminologii zákonodárné.  

Prvním autorskoprávním zákonem *eskoslovenské republiky nebyl zákon &. 

218/1926 Sb. z. a na!., o právu autorském, ale zákon &. 106/1923 Sb., o nakladatelské 

smlouv$. 

Zákon &. 218/1926 Sb. z. a na!., o právu autorském byl novelizován v roce 1936 

zákonem &. 120/1936 Sb. T!etím autorsk#m zákonem byl zákon &. 115/1953 Sb., o 

právu autorském odpovídající nov$ nastolen#m politicko – ekonomick#m podmínkám. 

Obsahoval i v &ásti 'esté ustanovení o právech p!íbuzn#ch právu autorskému. Dal'ím 

autorsk#m zákonem byl zákon &. 35/1965 Sb., o dílech literárních, v$deck#ch a 

um$leck#ch (autorsk# zákon). Je't$ p!ed p!ijetím tohoto autorského zákona byl p!ijat 

nov# ob&ansk# zákoník &. 40/1964 Sb. A% do roku 2000 mnohokrát novelizovan# 

autorsk# zákon &. 35/1965 Sb. tvo!il základ &eské platné právní úpravy. Byl tedy 

nahrazen zcela nov#m autorsk#m zákonem &. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm$n$ n$kter#ch zákon" (autorsk# 

zákon). Platn# autorsk# zákon byl doposud sedmkrát novelizován. Nejrozsáhlej'í a 

nejv#znamn$j'í byla novela uskute&n$ná zákonem &. 216/2006 Sb. Vznikla na základ$ 

vládní iniciativy, její% cílem bylo p!edev'ím transportovat sm$rnice Evropsk#ch 

spole&enství p!ijaté po schválení autorského zákona. Je ozna&ována jako „euronovela“ 

s ú&inností od 22. kv$tna 2006. V autorském zákon$ se tedy uplat)uje snaha po 

harmonizaci &eského autorského práva s právem komunitárním, jako% i zohledn$ní a 

zpracování sm$rnic Evropsk#ch spole&enství z této oblasti. Podle názor" odborník" na 

autorské právo, lze konstatovat, %e *eská republika má v dne'ní dob$ pro oblast právní 

regulace autorského práva ve vztahu ke sjednocené Evrop$ v zásad$ kompatibilní 

právní p!edpis. 
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1.3 Prameny autorského práva 

Autorské právo, jako právo k nehmotn#m statk"m, je ovládáno zásadou 

teritoriality, stanovující jak#m právem státu se !ídí p!íslu'né u%ití. Autorskoprávní 

vztahy na území daného státu se !ídí právem toho konkrétního státu, kde je dílo u%ito 

(nebo na jejím% území se ochrana uplat)uje). Teritoriální povahu má v zásad$ ka%d# 

národní zákon, nebo( tato teritoriální povaha vypl#vá ji% z rozsahu a mezí suverenity 

státu. Základ právní úpravy autorského práva je tedy v národním právu. 

1.3.1 Ústavn#právní prameny 

Jedním z právních v#chodisek ochrany autorsk#ch d$l je &l. 34 odst. 1 LPS 

stanovující ústavní a podústavní ochranu v'ech tv"r&ích práv. V#sledky tv"r&í &innosti 

jsou tedy chrán$ny zákonem. Svoboda nakládaní s v#sledky du'evní tv"r&í &innosti 

v podob$ autorsk#ch d$l má podporu v &l. 26 odst. 1 LPS.17 Autorsk# zákon dále 

provádí &l. 11 LPS, podle kterého ka%d# má právo vlastnit majetek a vyvlastn$ní nebo 

nucené omezení vlastnického práva je mo%né pouze ve ve!ejném zájmu, a to na základ$ 

zákona a za náhradu. Toto právo se t#ká jakéhokoli druhu majetku, tedy i majetku 

nehmotného.18 

1.3.2 Vnitrostátní prameny 

Základním pramenem autorského práva je zák. &. 121/2000 Sb., autorsk# zákon, 

ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis". Autorsk# zákon byl doposud n$kolikrát novelizován. 

Nejv#znamn$j'í byla novela uskute&n$na zák. &. 216/2008 Sb., jejím% cílem bylo 

hlavn$ transportovat sm$rnice Evropsk#ch spole&enství p!ijaté po schválení autorského 

zákona.  

Tento zákon má ov'em své p!edch"dce, které dle lit. mohou i v sou&asnosti 

vyvolávat konkrétní právní ú&inky a lze je tedy i nyní pova%ovat za prameny autorského 

práva, nebo( pro právní vztahy vzniklé p!ed nabytím ú&innosti platného autorského 

zákona a práva a povinnosti z nich vzniklé, jako% i práva a odpov$dnost za poru'ení 
                                                
 

17 „Ka%d# má právo na svobodnou volbu povolání a p!ípravu k nemu, jako% i právo podnikat a 
provozovat jinou hospodá!skou &innost.“ 
18 Telec, I. N$které základní a obecné otázky nového &eského autorského práva. Builletin advokacie, 
2001, &. 2, str. 35. 



 

 

14 

smluv uzav!en#ch p!ede dnem nabytí ú&innosti tohoto zákona, platí, %e se !ídí 

dosavadními právními p!edpisy (§ 106 AutZ).19 

K dal'ím p!edpis"m souvisejících s autorsk#m zákonem, pat!í: 

- zákon &. 40/1964 Sb., ob&ansk# zákoník, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", kter# se 

podp"rn$ pou%ije tam, kde autorsk# zákon nestanoví vlastní úpravu. Tedy tato relativn$ 

samostatná disciplína úzce souvisí s oblastí ob&anskoprávních vztah". 

- zákon &. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 99/1963 Sb., ob&ansk# soudní !ád, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 262/2006 Sb., zákoník práce (do 31. prosince 2005 zákon &. 65/1965 sb., 

zákoník práce, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis"), ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 435/2004 Sb., o zam$stnanosti, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 455/1991 Sb., o %ivnostenském podnikání (%ivnostensk# !ád), ve zn$ní 

pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 40/2009 Sb., trestní zákoník ú&inn# od 1.1.2010, kter# v ustanovení § 270 

upravuje skutkovou podstatu poru'ení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorsk#m a práv k databázi20 a v ustanovení § 271 pad$lání a napodobn$ní díla 

v#tvarného um$ní. 

- zákon &. 200/1990 Sb., o p!estupcích, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", kter# v ustanovení 

§ 32 upravoval p!estupky. Prost!ednictvím novely autorského zákona (zákon &. 

216/2006 Sb.) byl zru'en odst. 1 písm. a). Právní úprava správních delikt" a p!estupk" 

v oblasti autorského práva je p!ímo upravena v autorském zákon$ v § 105a, §105b, § 

105c. 

- zákon &. 273/1993 Sb., o n$kter#ch podmínkách v#roby, 'í!ení a archivování 

audiovizuálních d$l, o zm$n$ a dopln$ní n$kter#ch zákon" a n$kter#ch dal'ích p!edpis" 

(zákon o audiovizi), ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis", 

- zákon &. 37/1995 Sb., o neperiodick#ch publikacích (vydavatelsk# zákon), ve zn$ní 

zákona &. 320/2002 Sb., 

                                                
 

19 Túma, P. Smluvní licence v autorském právu. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 5. 
20 Jde o trestn$právní normu s blanketní dispozicí, která odkazuje na p!edpisy o právu autorském. Tedy 
umo%)uje, aby nemuselo p!i ka%dé zm$n$ zákona upravujícího právo autorské, práva souvisejíci s právem 
autorsk#m a práva k databázi docházet ke zm$n$ ustanovení trestního zákoníku. 



 

 

15 

- zákon &. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zm$n$ 

dal'ích zákon", ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis" (mediální zákon), 

- zákon &. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech p!i vydávání periodického tisku a o 

zm$n$ n$kter#ch dal'ích zákon", ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis" (tiskov# zákon). 

1.3.3 Mezinárodní prameny 

Podle &l. 10 &eské Ústavy, vyhlá'ené mezinárodní smlouvy, k jejich% ratifikaci 

dal souhlas Parlament a jimi% je *eská republika vázána, jsou sou&ástí právního !ádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva n$co jiného ne% zákon, pou%ije se mezinárodní 

smlouva. Tímto &lánkem Ústavy je zprost!edkován vztah mezinárodního a 

vnitrostátního práva. Jedná se o zakotvení aplika&ní p!ednosti mezinárodních smluv 

p!ed &esk#mi zákony o právech du'evního vlastnictví, tedy i p!ed autorsk#m zákonem. 

Takovou mezinárodní smlouvou podle &l. 10 Ústavy je Mezinárodní pakt o 

hospodá!sk#ch, sociálních a kulturních právech ze dne 16. 12. 1966, podle kterého v &l. 

15 (1) (c) smluvní strany Paktu uznávají právo ka%dého po%ívat ochrany morálních a 

materiálních zájm", které vypl#vají z jeho v$decké, literární nebo um$lecké tvorby.  

Mezinárodními smlouvami v oblasti autorského práva jsou: 

Úmluva o z!ízení sv$tové organizace du'evního vlastnictví (uve!ejn$ná pod &. 

69/1975 Sb., ve zn$ní vyhl. 80/1985Sb.). Elementární Úmluvou byla zalo%ena 14. 7. 

1967 ve Stockholmu Sv$tová organizace du'evního vlastnictví (World Intellectual 

Property Organization, dále jen „WIPO). WIPO je specializovanou odbornou agenturou 

OSN. Cílem organizace podle &lánku 3 Úmluvy WIPO je „podporovat ochranu 

du!evního vlastnictví v celém sv"t" spoluprací mezi státy v ú&elné sou&innosti 

s ostatními mezinárodními organizacemi; zajistit správní spolupráci mezi uniemi.“ 

Bernská úmluva o ochran$ literárních a um$leck#ch d$l (uve!ejn$ná pod &. 

133/1980 Sb., ve zn$ní vyhl. &. 19/1985 Sb.) dále jen „Bernská úmluva“ nebo „BÚ.“ 

Uzav!ena 9. 9. 1886 v Bernu, naposledy revidována v Pa!í%i v roce 1971. Úmluvu 

spravuje vedle Sv$tové organizace du'evního vlastnictví té% UNESCO a Mezinárodní 

ú!ad práce. Tato Úmluva stanoví pro &lenské státy povinnost ochrany práva autorského, 
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alespo) na minimální úrovni. V &lánku 29 Bernské úmluvy je vyjád!ena zásada 

univerzality, které se m"%e ú&astnit kter#koli stát.21 

V'eobecná úmluva o autorském právu (uve!ejn$ná pod &. 134/1980 Sb.). 

Uzav!ena 6. 9. 1952 v ,enev$, revidována v Pa!í%i v roce 1971. Státy, které jsou 

sou&asn$ ú&astné Bernské úmluvy, se V'eobecná úmluva o autorském právu nepou%ije. 

Tato Úmluva má v#znam pro *eskou republiku ve vztahu ke stát"m, které nejsou 

&lensk#mi státy Unie pro ochranu práv autor" k jejich literárním a um$leck#m díl"m a 

tudí% z"stávají mimo BÚ. Kup!íkladu Laos, Kambod%a. 

Mezinárodní úmluva o ochran$ v#konn#ch um$lc", v#robc" zvukov#ch 

záznam" a televizních organizací tzv. -ímská úmluva (vyhl. &. 192/1964 Sb.). Sjednána 

v roce 1961 v -ím$. 

,enevská úmluva o ochran$ v#robc" zvukov#ch záznam" proti nedovolenému 

rozmno%ování jejich zvukov#ch záznam" tzv. Protipirátska úmluva (uve!ejn$ná pod &. 

32/1985 Sb.). Sjednána v roce 1971 v ,enev$. 

Dohoda o obchodních aspektech práv du'evního vlastnictví (Agreement on 

Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights) dále jen „Dohoda TRIPS“ - 

sd$lení Ministerstva zahrani&ních v$cí &. 191/1995 Sb. byla uzav!ena v rámci Dohody o 

z!ízení Sv$tové obchodní organize WTO v roce 1994 v Marake'i. 

Internetové smlouvy navazují na základní mezinárodní autorskoprávní smlouvy 

a dopl)ují je s ohledem na nezbytnost reakce WPO na tzv. „digitální agendu“; zejména 

upravují, resp. zp!es)ují, nové zp"soby u%ití v digitálním prost!edí v&etn$ internetu. 

V#znamn$ aktualizují mezinárodní ochranu autorského práva a práv s ním 

souvisejících,22 jsou jimi : 

Smlouva WIPO o právu autorském (WCT – World Intellectual Property Organization 

Copiright Treaty) - sd$lení Ministerstva zahrani&ních v$cí &. 33/2002 Sb. m. s., a 

Smlouva WIPO o v#konech v#konn#ch um$lc" a zvukov#ch záznamech (WPPT – 

                                                
 

21 &l. 29 odst. 1 BÚ „ka%d# stát, kter# není &lenem Unie, m"%e p!istoupit k tomuto aktu a stát se smluvní 
stranou této smlouvy a &lenem Unie.“ 
22 +vestka, J., Dvo!ák, J. a kolektiv. Ob&anské právo hmotné. Svazek III. 5. jubilejní aktualizované 
vydání. Praha : Wolters Kluwer *R, a. s., 2009, str. 169. 
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World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty) – 

sd$lení Ministerstva zahrani&ních v$cí &. 48/2002 Sb. m.s. 

1.3.4 Prameny práva Evropsk!ch spole&enství 

P!ijetím autorského zákona v roce 2000 byly napln$ny harmoniza&ní tendence 

&eského národního práva s evropsk#m komunitárním právem. Do oblasti autorského 

práva a práv souvisejících s právem autorsk#m, spadají sm$rnice Evropského 

parlamentu a Rady (dále jen „sm$rnice ES“), kter#mi jsou: 

Sm$rnice Rady 91/250/EHS ze dne 14.5.1991 o právní ochran$ po&íta&ov#ch 

program" (Council Directive 91/250 on the legal protection of computer programes, O. 

J. L 122/42). Tato sm$rnice zavádí ochranu po&íta&ov#ch program" a sla.uje pravidla, 

kter#mi se spravuje ochrana po&íta&ov#ch program". Po&íta&ov# program je jednou 

z hlavních sou&ástí systému zpracování dat a je d"le%it# pro rozvoj v#roby a 

technologie. 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996 o právní 

ochran$ databází (Council Directive 96/6 on the legal protection of databaze, O. J. L 

77/20). Zmín$ná sm$rnice konstituuje nové majetkové právo sui generis po!izovatele 

databáze. 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC ze dne 23.11.1995 o ochran$ 

jednotlivc" ve vztahu ke zpracování osobních dat a o volném pohybu t$chto dat 

(Directive of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard ot the processing of personal data and on the free 

movement of such data). 

Sm$rnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a 

p"j&ování, jako% i o n$kter#ch právech p!íbuzn#ch právu autorskému v oblasti 

du'evního vlastnictví (Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental 

right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of 

intellectual property). Jde o sm$rnici horizontální, která zavádí v#lu&ná práva pronájmu 

a p"j&ování a nositel"m t$chto práv se zaji'(uje podíl na u%itcích, kter#ch lze mít 

z t$chto forem vyu%ívání a v#kon". Sm$rnice byla zru'ena s ú&inností k 25. lednu 2007 

a nahrazena sm$rnicí &. 2006/115/ES. Sm$rnice 92/100/EHS a 93/98/EHS jsou 

základními stavebními kameny komunitární harmonizace práva autorského a práv 
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souvisejících s právem autorsk#m a sla.ují i dobu ochrany práva autorského a práv 

souvisejících s právem autorsk#m. 

Sm$rnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993 o harmonizaci ochranné doby 

práva autorského a n$kter#ch práv p!íbuzn#ch (Council Directive 93/98/EEC of 29 

October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and related rights). 

Sm$rnice zakotvuje dobu trvání majetkov#ch práv autora na 70 let a trvání práv 

p!íbuzn#ch je stanovena na dobu 50 let. 

Sm$rnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. zá!í 1993 o koordinaci ur&it#ch p!edpis" 

t#kajících se práva autorského a práv s ním souvisejících p!i dru%icovém vysílání a 

kabelovém p!enosu. 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 

o dob$ ochrany autorského práva a ur&it#ch práv s ním souvisejících. Daná sm$rnice 

ru'í ji% uvedenou sm$rnici 93/98/EHS.  

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. kv$tna 2001 o 

harmonizaci n$kter#ch aspekt" práva autorského a práv s ním souvisejících 

v informa&ní spole&nosti („sm$rnice o informa&ní spole&nosti“), která úzce souvisí se 

sm$rnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o n$kter#ch právních aspektech 

slu%eb informa&ní spole&nosti, zejména elektronického obchodu, na vnit!ním trhu 

(„sm$rnice o elektronickém obchodu“). 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. zá!í 2001 o 

právu na op$tovn# prodej ve prosp$ch autora originálu um$leckého díla („resale 

sm$rnice“). Sm$rnice harmonizuje i minimální v#'i sazeb pro autory. 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. &ervenec 2002 

o zpracování osobních údaj" a o ochran$ soukromí v odv$tví elektronick#ch 

komunikacích. 

Sm$rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodr%ování práv du'evního vlastnictví („sm$rnice o dodr%ování“). Sm$rnice m$la dopad 

na ustanovení hlavy I. dílu 4. a 5. AutZ. Transpozicí sm$rnice do autorského zákona 

novelou z roku 2006 do'lo k dopln$ní a zp!esn$ní stávající úpravy ochrany autorského 

práva podle autorského zákona. Roz'í!ily se nároky, kter#ch se autor m"%e domáhat a 

posílilo se postavení aktivn$ legitimovan#ch osob. Nárok" se m"%e domáhat autor, 
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pop!ípad$ d$dic, dr%itel v#hradní licence a osoba vykonávající majetková práva autora. 

Osobami vykonávající majetková práva jsou zam$stnavatel v p!ípad$ zam$stnaneckého 

díla, objednatel v p!ípad$ kartografick#ch d$l, po&íta&ov#ch program" a databází, 

v p!ípad$ kolektivních d$l osoba, z jejího% podn$tu a pod jejím% jménem je dílo 

uvád$no na ve!ejnost. 

1.4 P$edm"t úpravy 

Autorsk# zákon upravuje: 

a. práva autora k jeho autorskému dílu , 

b. práva související s právem autorsk#m: 

1. práva v#konného um$lce k jeho um$leckému v#konu, 

2. právo v#robce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

3. právo v#robce zvukov$ obrazového záznamu k jeho záznamu, 

4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 

5. právo zve!ejnitele k dosud nezve!ejn$nému dílu, k n$mu% uplynula doba 

trvání majetkov#ch práv,23 

6. právo nakladatele na odm$nu v souvislosti se zhotovením rozmno%eniny 

jím vydaného díla pro osobní pot!ebu,24 

c. právo po!izovatele k jím po!ízené databázi, 

d. ochrana práv podle tohoto zákona, 

e. kolektivní správa práv autorsk#ch a práv souvisejících s právem autorsk#m. 

Ustanovení § 1 AutZ vymezuje v$cnou a osobní p"sobnost zákona. V$cná p"sobnost 

autorského zákona je oproti p!edchozímu autorskému zákonu &. 35/1965 Sb., ve zn$ní 

pozd$j'ích p!edpis", zna&n$ roz'í!ena. Subjektivní soukromá práva chrán$ná autorsk#m 

zákonem jsou zde taxativn$ vyjmenována. Chrán$ná práva jsou rozd$lena do t!í skupin. 

Jak jsem ji% v#'e napsala, první skupinu tvo!í právo autorské, druhou skupinu tvo!í 'est 

práv souvisejících s právem autorsk#m a t!etí skupina zahrnuje právo po!izovatele 

databáze neboli databázové právo sui generis. Z uvedeného ustanovení vypl#vá, %e 

zákon chrání prioritn$ osobu autora i ostatní subjekty s právem autorsk#m související. 
                                                
 

23 Není p!edm$tem trestn$právní ochrany prost!ednictvím § 270 TrZ. 
24 Není p!edm$tem trestn$právní ochrany prost!ednictvím § 270 TrZ. 
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1.5 P$edm"t autorského práva 

Jednou z nosn#ch &ástí autorského zákona je ustanovení § 2 AutZ, které definuje 

v odst. 1 pojem autorské dílo, jako%to p!edm$t práva autorského. Definice pojmu díla je 

v souladu s Bernskou úmluvou o ochran$ literárních a um$leck#ch d$l. Dle odst. 1 

„p$edm"tem práva autorského je dílo literární a jiné dílo um"lecké a dílo v"decké, které 

je jedine&n#m v#sledkem tv%r&í &innosti autora a je vyjád$eno v jakékoli objektivn" 

vnímatelné podob" v&etn" podoby elektronické, trvale nebo do&asn" bez ohledu na jeho 

rozsah, ú&el nebo v#znam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjád$ené $e&í nebo písmem, 

dílo hudební, dílo hudebn" dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo 

fotografické a dílo vyjád$ené postupem podobn#m fotografii, dílo audiovizuální, jako je 

dílo fotografické, dílo v#tvarné, jako je dílo malí$ské, grafické a socha$ské, dílo 

architektonické v&etn" díla urbanistického, dílo u'itého um"ní a dílo kartografické.“ 

Literární dílo je pova%ováno za zvlá'tní druh díla um$leckého, &ím% do'lo k odstran$ní 

nep!esnosti v p!edchozí úprav$, která pou%ívala v#raz dílo literární na stran$ jedné a 

dílo um$lecké, na stran$ druhé. 

V$ta první, tohoto ustanovení, obsahuje generální klauzuli, jí% musí vyhovovat 

ta díla, která mají b#t p!edm$tem práva autorského. Tato druhov$ známá autorská díla 

jsou uvedena ve v$t$ druhé daného ustanovení a to prost!ednictvím demonstrativního 

v#&tu. Smyslem tohoto v#&tu je poskytnout autorskoprávní ochranu díl"m, která 

v dne'ní dob$ je't$ nejsou druhov$ známá nebo roz'í!ená v takovém rozsahu, aby byla 

demonstrativn$ uvád$na v zákon$. V p!ípad$, %e by díla nevyhovovala dané klauzuli, 

jednalo by se sice o díla, nikoli v'ak o taková díla, na která se vztahuje ustanovení 

autorského zákona a nemohla by tudí% po%ívat autorskoprávní ochrany. 

Autorsk# zákon dále uvádí v ustanovení § 2 odst. 4, %e p!edm$tem práva 

autorského je také dílo vzniklé tv"r&ím zpracováním jiného díla, v&etn$ p!ekladu díla 

do jiného jazyka, za p!edpokladu, %e spl)uje pojmové znaky generální klauzule. Práva 

autora díla zpracovaného nebo p!elo%eného nejsou v t$chto p!ípadech dot&ena. 
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2 Autor a autorské dílo 

2.1 Autor díla 

Autorem m"%e b#t jedin$ fyzická osoba, která dílo vytvo!ila. Platná právní 

úprava tedy v ustanovení § 5 odst. 1 AutZ deklaruje ji% d!íve uznávan# autorsk# 

princip, %e p"vodním subjektem m"%e b#t v%dy pouze autor díla jako fyzická osoba. 

Autorem autorského díla m"%e b#t pouze fyzická osoba, nebo( jako jediná je tato 

nadána tv"r&í schopností. Právnická osoba postrádá schopnost b#t orginárním 

nabyvatelem práva autorského, nebo( ji% z povahy v$ci není nadána schopností du'evn$ 

tvo!it, ale m"%e b#t odvozen#m subjektem tohoto práva. Autorství nezakládá ani prost# 

v#kon &innosti v#konného um$lce. Podle rozhodovací praxe soudu se dovozuje, %e 

nastudováním díla dramatického, se z re%iséra takového díla, nestává jeho autor. 

„Divadelní re'ie není autorsk#m dílem, n#br' um"leck#m v#konem.“25 Odli'ná je 

angloamerická koncepce, kde orginárním nabyvatelem práva autorského m"%e b#t jak 

osoba fyzická, tak i osoba právnická. 

Jiná osoba ne% autor &i osoba právnická, m"%e získat oprávn$ní k v#konu práva 

dílo u%ít, nej&ast$ji prost!ednictvím smlouvy, ve v#jime&n#ch p!ípadech (jde o tzv. 

mimosmluvní instituty u%ití). Ze zákona se stáva nabyvatelem oprávn$ní k v#konu 

v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv, v&etn$ práva dílo u%ít, jak je tomu u 

zam$stnaneckého díla &i u po&íta&ového programu, databáze, kartografického díla 

vytvo!eného na objednávku nebo u díla kolektivního. Jde o takzvané odvozené nabytí 

práv. 

Vzhledem k tomu, %e vytvo!ení díla je &inností faktickou a nikoli právním 

úkonem, m"%e se autorem stát i osoba disponující pouze zp"sobilostí k práv"m. Proto 

autorem m"%e b#t i osoba s &áste&nou nebo omezenou zp"sobilostí k právním úkon"m, 

&i dokonce i osoba, která zp"sobilost k právním úkon"m nemá v"bec. K tomuto názoru 

se kloní Prof. Jan K!í%.26 

                                                
 

25 R 70/02. 
26 viz. K!í%, J. Ochrana autorsk#ch práv v informa&ní spole&nosti. Praha : Linde, 1999, str. 54. 
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Pro nakládání s dílem (p!i v#konu majetkov#ch a osobnostních práv) se 

vy%aduje zp"sobilost k právním úkon"m. Nap!íklad, subjektem licen&ní smlouvy musí 

b#t fyzická osoba zp"sobilá k právním úkon"m, nebo( zde se ji% jedná o nakládání 

s dílem. V p!ípad$ autor" nezletilc", je zapot!ebí, aby byli p!i uzavírání licen&ní 

smlouvy, zastupováni zákonn#mi zástupci. 

Autorem díla souborného, dle ustanovení § 5 odst. 2 je fyzická osoba, která díla 

tv"r&ím zp"sobem vybrala nebo uspo!ádala. U tohoto souborného díla nastává dvojí 

autorství, a to autorství k jednotliv#m p!ísp$vk"m a autorství k dílu soubornému. 

V ustanovení § 6 AutZ je zakotvena vyvratitelná právní domn$nka autorství, 

podle které, není-li prokázán opak, je autorem díla fyzická osoba, její% pravé jméno 

nebo pseudonym je obvykl#m zp"sobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno 

v rejst!íku p!edm$tu ochrany, vedeném p!íslu'n#m kolektivním správcem. V#znam 

takovéto domn$nky je hlavn$ d"kazní a v p!ípad$ soudního sporu, napomáhá usnadn$ní 

identifikace autora.  

2.2 Autorské dílo 

Jako dílo, ve smyslu autorského zákona je z hlediska mé práce v#znamné zmínit, 

p!edev'ím dílo kartografické, je% musí, stejn$ jako dal'í díla, kumulativn$ spl)ovat 

základní pojmové znaky podle tohoto zákona. Jsou nimi: 

a. dílo musí b#t v#sledkem tv"r&í &innosti autora, spo&ívající v literární 

nebo jiné um$lecké tv"r&í &innosti &i v$decké tv"r&í &innosti. Autorem se 

má na mysli fyzická osoba,27 v#sledkem její% tv"r&í &innosti je odraz 

autorovy osobnosti; 

b. musí se jednat o jedine&n# v#sledek tv"r&í &innosti autora. Základem této 

&innosti je &innost du'evní. Autorské dílo je tedy v#sledkem autorovy 

tv"r&í fantazie a jeho jedine&nost se chápe ve statistickém slova smyslu. 

Nemá se na mysli stoprocentní individualita díla, ale jde o jedine&nost, 

která se blí%í jedine&nosti absolutní. Tento pojmov# znak, je na rozdíl 

od p!edchozí zákonné úpravy, v sou&asném autorském zákon$ stanoven 

                                                
 

27 srov. § 5 odst. 1 AutZ. 
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v#slovn$. Na základ$ daného pojetí nemohou existovat dv$ naprosto 

toto%ná nebo zam$nitelná díla. Tedy musí se jednat o v#sledek, k n$mu% 

nemohou dosp$t nezávisle na sob$ dv$ osoby;28 

c. dílo musí b#t vyjád!eno v jakékoli objektivn$ vnímatelné podob$ (v&etn$ 

podoby elektronické) a musí b#t alespo) pro ur&itou skupinu lidí 

srozumitelné. Vyjád!ení v elektronické podob$ p!edstavuje speciální 

úpravu pro po&íta&ové programy. Dílo nemusí mít trval# hmotn# 

substrát. V p!ípad$, %e je autorsk#m zákonem stanoveno, %e dílo musí 

b#t vyjád!eno, posta&í, tak jako je tomu nap!íklad u skladby, aby bylo 

zahráno. Skladba nemusí b#t nahrána nebo zaznamenána n$jak#m jin#m 

zp"sobem. Autorské dílo je na jedné stran$ du'evním v#tvorem 

nehmotné podoby v re%imu autorského zákona a na stran$ druhé, jeho 

vyjád!ení v hmotné podob$ je chrán$no právem ob&ansk#m nebo 

obchodním. P!i kolizi t$chto re%im", resp. ve sporn#ch situacích, které 

z této kolize vycházejí, má p!ednost re%im autorskoprávní.29 

Pod vlivem evropského komunitárního práva a práva mezinárodního, slevuje nyn$j'í 

zákonná úprava z po%adavku jedine&nosti díla u zákonem taxativn$ vymezen#ch druh" 

d$l.  

Vzhledem k tématu mé práce, se za dílo pova%uje po&íta&ov# program a 

databáze je% jsou obsa%eny v ustanovení § 2 odst. 2 AutZ. Prost!ednictvím fikce jsou 

tato díla pova%ována za díla autorská, i kdy% nespl)ují v'echny pojmové znaky 

autorského díla vyjád!ené v generální klauzuli. U quasid$l jde o takové v#sledky tv"r&í 

&innosti autora, které nejsou jedine&né a k jejich autorskoprávní ochran$ posta&uje 

jejich p"vodnost. P"vodností se má na mysli, %e díla jsou autorov#m vlastním du'evním 

v#tvorem. 

Na základ$ rozhodnutí Nejvy''ího soudu není pro pojem díla, ve smyslu díla 

autorského, rozhodující jeho rozsah, ú&el ani kvalita díla. „Pojem kvality díla v!ak do 

ur&ité míry souvisí s podmínkou tv%r&í &innosti. Jin#mi slovy obsah nebo ú&el není 

                                                
 

28 *ermáková-Vl&ková, A., Smejkal V. Autorská díla v hromadn#ch sd$lovacích prost!edcích. Praha : 
Linde, 2009, str. 69. 
29 Krí%, J. Základní charakteristika autorskoprávní ochrany v *eské republice. Aktuální otázky práva 
autorského a práv pr"myslov#ch. Sbor. Praha, 1995, str. 21. 
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rozhodující, pokud má v#tvor by) minimální tv%r&í charakter. O díle v tomto smyslu 

není mo'no mluvit, jestli'e tento tv%r&í prvek chybí. Proto je-li obvin"n# stíhán pro 

trestn# &in poru!ování autorského práva podle § 152 odst. 1 TrZ, jeho' se m"l dopustit 

tím, 'e neoprávn"n" zasáhl do zákonem chrán"n#ch práv autor% film% s pornografickou 

tematikou zachycen#ch na videokazet", musí se orgány &inné v trestním $ízení zab#vat i 

otázkou, zda tyto filmy obsahují alespo* minimální tv%r&í charakter, kter# je rozhodující 

pro mo'nost jejich posouzení jako autorského díla, které je p$edm"tem autorského 

práva.“30 

2.2.1 Dílo kartografické 

Autorsk# zákon uvádí, v p!íkladném v#&tu autorsk#ch d$l v ustanovení § 2 odst. 

1, na posledním míst$ dílo kartografické. Kartografické dílo je dílem vytvo!en#m 

vyjad!ovací formou kartografické nauky.31 V 'ir'ím slova smyslu jde o v$decké dílo 

grafické, nikoli o um$lecké dílo grafické. V podob$ mapy je kartografické dílo 

vyjád!eno v#razov#mi prost!edky kartografie jako v#sledek geodetického, 

topografického, pop!ípad$ jiného zkoumání. Díla kartografická jsou legáln$ definovaná 

zákonem ve!ejnoprávní povahy nikoli autorsk#m zákonem. Jsou tedy definována jako 

„v#sledek kartografického znázorn"ní zemského povrchu, kosmu, kosmick#ch t"les nebo 

jejich &ástí, objekt%, jev% a jejich prostorov#ch vztah% v grafické nebo digitální form" 

spolu s textov#mi a jin#mi dopl*ky.“32 Kartografick#mi díly jsou kup!íkladu zem$pisné 

mapy, plastické mapy, glóby, apod. Pojem kartografické dílo je pou%íván i p!edpisy 

práva ve!ejného, konkrétn$ v zák. &. 200/1994 Sb., o zem$m$!ictví, kde nejsou dle 

autorského zákona spln$ny legální pojmové znaky díla. P!i vymezení pojmu 

kartografického díla ve smyslu autorského práva, tedy nelze vycházet z pojmu 

kartografického díla ve smyslu zákona o zem$m$!ictví. Ze zem$m$!ického zákona 

vypl#vá, %e kartografické dílo je v#sledkem jakéhokoli znázorn$ní. P!ipou'tí se tedy i 

znázorn$ní netv"r&ím zp"sobem, na rozdíl od znázorn$ní ve smyslu autorskoprávním. 

Pojmem se má na mysli v#lu&n$ hmotn# substrát, zatímco u autorského díla jde o 
                                                
 

30 Usnesení ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 631/2003. Soubor trestních rozhodnutí Nejvy''ího soudu/C. 
H. Beck, svazek 26/2004, RNs T 612. 
31 Knap, K. Smluvní vztahy v právu autorském. Praha : Orbis, 1967, str. 36. 
32 §2 odst. f) zákona &. 200/1994 Sb., o zem$m$!ictví a o zm$n$ a dopln$ní n$kter#ch zákon" 
souvisejících s jeho zavedením. 
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nehmotn# statek. Lze konstatovat, %e kartografické dílo, ve smyslu ve!ejnoprávních 

p!edpis", je hmotn#m vyjád!ením kartografického díla jako nehmotného statku ve 

smyslu autorskoprávním, z &eho vypl#vá, %e nejde o dva toto%né pojmy. 

P!edm$tem ochrany nejsou samy o sob$ dané v#sledky zkoumání, ale jejich 

zpracování v podob$ mapy &i plánu. P!edm$tem autorskoprávní ochrany je konkrétní 

ztvárn$ní a vyjád!ení kartografick#ch a geodetick#ch údaj" a nikoliv souhrn t$chto 

údaj", ke kter#m jsou subjekty schopny se dopracovat nezávisle na sob$. Je zde 

poskytnut# ur&it# prostor pro individuální vyjád!ení takto zpracovaného obrazu krajinné 

&i urbanistické reality.33 Aby se kartografické dílo stalo p!edm$tem autorskoprávní 

ochrany, musí spl)ovat jak obecné pojmové znaky autorského díla, ji% v#'e v této práci 

uvedené, tak zvlá'tní pojmové znaky díla kartografického. O kartografické dílo p"jde 

v p!ípad$, je-li du'evním v#tvorem tv"r&í fantazie autora. Je statisticky jedine&né a je 

objektivn$ zp"sobilé b#t vnímáno jako kartografické dílo. Za kartografické dílo nelze 

pova%ovat ka%dou mapu. N$které mapy toti% nespl)ují legální pojmové znaky díla podle 

autorského zákona. Takov#m p!íkladem m"%e b#t katastrální mapa. Katastrální mapa 

vzniká na základ$ v$cné p!edur&enosti skute&ností, kde se tedy nem"%e projevit 

individualita tv"r&í &innosti autora. Autor by se jinak mohl dostat do rozporu s p!edpisy 

stanovující závazná hlediska pro její obsah. Takováto mapa není kartografick#m ani 

jin#m autorsk#m dílem v d"sledku determinace objektivních faktor" a ne z d"vodu 

vyn$tí z ochrany ve ve!ejném zájmu podle § 3 písm. a) AutZ. Kartografická díla jsou 

vytvá!ena a zp!ístup)ována ve!ejnosti ve form$ grafické nebo v d"sledku rozvoje 

informatiky ve form$ digitální, kde je zachován identick# obsah. Pokud nap!íklad dojde 

k digitalizaci, p!ekreslení nebo p!echodu mapy z jednoho m$!ítka do m$!ítka jiného, 

nejde z autorskoprávní stránky o tv"r&í &innost, a tedy nem"%e jít ani o nové autorské 

dílo. Jde pouze o dal'í formu vyjád!ení ji% existujícího díla. Po&íta& je v tomto p!ípad$ 

pouze technick# prost!edek, kter#m se realizují v#'e uvedené &innosti. 

Za kartografické dílo nelze pova%ovat v#sledek &innosti, kter# má nedostatek 

projevu v$deckého &i literárního nebo je-li v#sledkem dílo v#tvarn$um$lecké. V#sledky 

&innosti se od sebe odli'ují a v p!ípad$, %e jsou autorsk#mi díly, mají rozdíln# 

autorskoprávní re%im p!i v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv k dílu. Jak jsem ji% v#'e 

                                                
 

33 viz. K!í%, J. Ochrana autorsk#ch práv v informa&ní spole&nosti. Praha : Linde, 1999, str. 43. 
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zmínila, jde o dílo vyjád!ené v#razov#mi prost!edky kartografie, a tedy nejde o 

um$lecké dílo grafické, p"sobící v oblasti estetiky. Je !azeno do skupiny d$l v$deck#ch 

a nikoliv d$l v#tvarného um$ní. V ur&itém p!ípad$ m"%e dílo jako mapa p!edstavovat 

v#tvarn$um$lecké dílo. Podle názoru profesora K!í%e, ne v%dy musí b#t kartografické 

dílo v$deck#m kartografick#m dílem, jak je tomu hlavn$ u historick#ch map, map 

propaga&n$ turistického charakteru a plán" m$st. Sou&ástí t$chto kartografick#ch d$l je 

i v#razná stránka v#tvarného !e'ení daného celku.34 

Takovéto za!azení mapy mimo kartografická díla má d"sledky pro v#kon 

majetkov#ch autorsk#ch práv. Podle § 59 odst. 2 AutZ se kolektivní díla pova%ují za 

zam$stnanecká díla i tehdy, byla-li vytvo!ena na objednávku. Ale takté% i kartografické 

díla, která nejsou kolektivními díly, se dle § 58 odst. 7 AutZ, pova%ují za díla 

zam$stnanecká, byla-li vytvo!ena autorem na objednávku. Z t$chto ustanovení vypl#vá, 

%e zam$stnavatel (objednatel) vykonává majetková autorská práva na základ$ 

zákonného zmocn$ní. Danou problematikou se budu zaobírat ní%e, v kapitole &tvrté o 

zákonném v#konu autorsk#ch práv osobou odli'nou od autora. 

Kolektivní dílo je &asto v#sledkem kolektivní tvorby, ale není vylou&eno aby 

autorem byl i jednotlivec. P!esto%e dílo kartografické b#vá !azeno mezi díla souborná, 

v úvahu p!ichází i spoluautorství (§ 8 AutZ), spojení d$l. 35  

2.2.2 Po&íta&ov! program 

V d"sledku rychlého rozvoje informa&ních technologií nab#vá na v#znamu 

právní úprava po&íta&ov#ch program" a databází. Pr"lom v ochran$ po&íta&ov#ch 

program" na základ$ jejich takzvané p"vodnosti nastal a% p!ijetí sou&asného autorského 

zákona. Do té doby bylo kritériem ochrany po&íta&ov#ch program" jejich tv"r&í 

individualita, co% pro n$ bylo velmi obtí%n$ splnitelné. 

Jak autorsk# zákon, tak i jin# právní p!edpis neobsahuje legální definici 

po&íta&ového programu.36 Podle § 2 odst. 2 AutZ se za dílo rovn$% pova%uje po&íta&ov# 

                                                
 

34 viz. K!í%, J. Ochrana autorsk#ch práv v informa&ní spole&nosti. Praha : Linde, 1999, str. 43. 
35 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 49. 
36 Na Slovensku je definice po&íta&ového programu obsa%ena v zákone &. 618/2003 Z. z. o autorskom 
práve a právách súvisiacich s autorsk#m právom. § 5 odst. 8: Po&íta&ov# program je súbor príkazov a 
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program za podmínky spln$ní jediného zákonného po%adavku, a tím je jeho vytvo!ení 

du'evní &innosti autora. V p!ípad$, %e po&íta&ov# program, bez ohledu na formu jeho 

vyjád!ení, v&etn$ p!ípravn#ch koncep&ních materiál" spl)uje pojmové znaky díla, je 

po&íta&ov# program, chrán$n jako dílo literární.37 Po&íta&ov# program je chrán$n jako 

dílo literární ve smyslu Sm$rnice Rady 91/250/EHS ze 14. 5. 1991 o právní ochran$ 

po&íta&ov#ch program", tak i Bernské úmluvy. 

Na vytvá!ení slo%it#ch po&íta&ov#ch program" v jeho jednotliv#ch fázích se 

podílí t#m analytik" a programátor". Po&íta&ov# program je v$t'inou v#sledkem 

&innosti více osob. M"%e b#t tedy dílem spoluautor" &i jako dílo kolektivní nebo se na 

v#voji software mohou podílet spole&n$ zam$stnanci i t!etí osoby.38 Podrobn$ji se 

danou problematikou zaobírám ve &tvrté kapitole. 

2.2.3 Dílo souborné 

Jedním z právních institut" související s &inností více osob ve vztahu 

k autorskému dílu je institut díla souborného. Autorsk# zákon vymezuje v ustanovení 

§ 2 odst. 5 AutZ, %e souborn#m dílem je soubor nezávisl#ch d$l nebo jin#ch prvk", 

kter# zp"sobem v#b$ru nebo uspo!ádáním obsahu, spl)uje podmínky autorskoprávní 

ochrany, podle ustanovení § 2 odst. 1 AutZ, co% znamená, %e musí b#t v#sledkem tv"r&í 

&innosti autora. Jak nezávislá díla, tak ani prvky, nemusí b#t samy o sob$ autorsk#mi 

díly. Ustanovení § 2 odst. 5 AutZ obsahuje demonstrativní v#&et souborn#ch d$l. 

Konkrétn$ jde o &asopis, encyklopedii, antologii, pásmo, v#stavu. Z d"vodu 

demonstrativního v#&tu sem pat!í jak#koli jin# soubor nezávisl#ch d$l nebo jin#ch 

prvk" (jiná databáze), které spl)ují pojmové znaky díla souborného, a to za 

p!edpokladu, %e nep"jde o pouhé spojení d$l. Ustanovení § 2 odst. 2 AutZ pak 

stanovuje fikci, %e za dílo souborné se pova%uje i „databáze, která je zp%sobem v#b"ru 

nebo uspo$ádáním obsahu autorov#m vlastním du!evním v#tvorem a její' sou&ástí jsou 

systematicky nebo metodicky uspo$ádány a jednotliv" zp$ístupn"ny elektronicky &i 

                                                                                                                                          
 

in'trukcií pou%it#ch priamo alebo nepriamo v po&íta&i. Príkazy a in'trukcie mô%u by( napísané alebo 
vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddelite/nou sú&as(ou po&íta&ového programu je 
aj podlkadov# materiál potrebn# na jeho prípravu; ak sp0)a pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránen# 
ako literárne dielo. 
37 viz. § 2 odst. 1, § 2 odst. 2 a § 65 AutZ.  
38 viz. Jansa, L., Otev!el, P. Právní aspekty tvorby software. Právní rozhledy, 2006, &. 13, str. 465. 



 

 

28 

jin#m zp%sobem.“ Autorskoprávní ochrana se vztahuje k uspo!ádání, struktu!e neboli 

stavb$ databáze. Podmínky tv"r&ího zp"sobu v#b$ru a uspo!ádání obsahu databáze jsou 

ur&eny alternativn$. Aby se databáze stala dílem souborn#m, posta&í spln$ní alespo) 

jedné podmínky. I kdy% databáze není jedine&n#m v#sledkem tv"r&í &innosti autora, 

podléhá autorskoprávní ochran$ v souladu s &lánkem 3 Sm$rnice Evropského 

parlamentu a Rady EU 96/9/ES o právní ochran$ databází. 

Lze shrnout, %e pokud databáze bude v#sledkem jedine&né tv"r&í &innosti 

autora, p"jde o pravé dílo souborné, bude-li databáze p"vodní vlastní du'evní v#tvor 

autora, pak bude za dílo souborné pova%ována. 

V p!edchozí zákonné úprav$ u%ívan# pojem „dílo souborné“, byl v d"sledku 

harmonizace s evropsk#m právem nahrazen synonymem databáze, a to s tou v#jimkou, 

%e doposud u%ívan# v#raz vy%adoval, aby do souborného díla byla za!azena díla 

autorská. Z uvedeného vypl#vá, %e dle sou&asného autorského zákona m"%e b#t 

souborn#m dílem i taková databáze, která obsahuje prvky, je% nespl)ují pojmové znaky 

díla, a to za podmínky, %e uspo!adatelská &innost bude osobit$ tv"r&í &inností a bude se 

jednat o vlastní du'evní v#tvor uspo!adatele. Kup!íkladu se jedná o informace, denní 

správy apod. Rozli'ujeme souborná díla podle právní povahy uspo!ádan#ch prvk": 

a. souborná díla slo%ená v#hradn$ z prvk% spl*ující legální pojmové znaky díla, 

b. souborná díla slo%ená jak z prvk% spl*ující legální pojmové znaky díla, tak 

z prvk% jin#ch, 

c. souborná díla slo%ená v#lu&n$ z prvk% nespl*ujících legální pojmové znaky 

díla.39 

Autorem díla souborného jako celku, je osoba, která je tv"r&ím zp"sobem 

vybrala nebo uspo!ádala. Tím nejsou dot&ena práva autor" d$l do souboru za!azen#ch.40 

Pokud jsou obsahem databáze díla, je k jejich za!azení do databáze nutn# souhlas jejich 

autora. U databáze, která je souborem d$l, se odli'uje autorské právo uspo!adatele a 

autorské právo jednotliv#ch autor" d$l za!azen#ch do databáze (souboru), pokud 

n$které díl&í &ásti jsou autorsk#mi díly. Autorská práva t$chto osob nejsou vytvo!ením 

souborného díla nijak dot&ena. Auto!i jednotliv#ch d$l mají právo s t$mito díly 

                                                
 

39 viz. Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 58. 
40 § 5 odst 2 AutZ. 
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samostatn$ nakládat. Tato práva existují vedle sebe. Neoprávn$n#m nakládáním s dílem 

souborn#m mohou b#t dot&ena, jak práva uspo!adatele databáze, tak zárove) i práva 

jednotliv#ch autor" d$l za!azen#ch do databáze.41 Práva autora souborného díla jsou 

omezena právy autor" d$l za!azen#ch do souboru s ohledem na ustanovení §12 odst. 1 

AutZ. U%ít díla autor", za!azen#ch do souboru, lze pouze se svolením autor" d$l takto 

za!azen#ch. Pokud nep"jde o jednotlivá díla chrán$ná autorsk#m zákonem a jde o dílo 

souborné, které je v#sledkem tv"r&í &innosti uspo!adatele, bude autorem tento 

uspo!adatel.42 

Pro díla souborná jsou tedy charakteristické dva druhy d$l a to: 

• díla za!azená do souborného díla 

• dílo souborné, které je jedine&n#m, p!ípadn$ p"vodním v#sledkem tv"r&í 

&innosti autora. 

Dílo souborné je samostatn#m p!edm$tem práva autorského a je tedy 

autorskoprávn$ chrán$no, zatímco doba trvání majetkov#ch práv k díl"m do souboru 

za!azen#ch ji% uplynula. 

V souvislosti s právní úpravou souborného díla bych cht$la podotknout, %e je 

zapot!ebí, od tohoto díla odli'ovat, jak dílo spoluautorské, tak díla u%itá ve spojení, 

která autorsk# zákon v#slovn$ nevymezuje, nicmén$ je zmi)uje v ustanovení § 12 odst. 

1, § 51, §58 odst. 4 AutZ.  

2.2.4 Databáze 

Pojem databáze je definován v ustanovení § 88 AutZ jako „soubor nezávisl#ch 

d"l, údaj% nebo jin#ch prvk%, systematicky nebo metodicky uspo$ádan#ch a individuáln" 

p$ístupn#ch elektronick#mi nebo jin#mi prost$edky bez ohledu na formu jejich 

vyjád$ení.“ Definice pojmu databáze platí pro cel# obsah autorského zákona a je 

základem pro ochranu nehmotn#ch statk" tohoto typu. Databází je nap!íklad i osobní 

telefonní seznam, nebo( je souborem údaj" jako%to jmen a telefonních &ísel abecedn$ 

                                                
 

41 viz. http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/pravniupravao.htm. K datu 3.5.2010. 
42 viz. Smejkal, V. Z pohledu informa&ních technologií. Právní rádce, 2000, &. 10, str. 24. 
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(systematicky) uspo!ádan#ch a p!ístupn#ch pouh#m listováním (mechanick#mi 

prost!edky).43 

Právní úprava databází v autorském zákon$ je v#sledkem harmonizace &eského 

autorského zákona44 se Sm$rnicí Rady a Parlamentu Evropsk#ch spole&enství 

&. 96/9/ES o právní ochran$ databází, která zakotvuje podmínky autorskoprávní ochrany 

databází, tedy tv"r&ích databází. Zavádí nové právo po!izovatele databáze a chrání její 

investi&ní prost!edky nutné pro vytvo!ení n$kter#ch databází. Sm$rnice o právní 

ochran$ databází zakotvuje p"vodní komunitární koncept („sui generis right“, 

„Schutzrecht sui generis“, „droit sui generis“), jeho% cílem je „podporovat a chránit 

investice do systém" ukládaní a zpracování údaj", které p!ispívají k rozvoji trhu 

informa&ních produkt" a slu%eb v kontextu ovlivn$ném exponenciálním nár"stem 

objemu údaj" produkovan#ch a zpracovávan#ch ka%d# rok ve v'ech odv$tvích.“45  

Prost!ednictvím této sm$rnice se v ustanovení §§ 88 - 94 AutZ zavádí zvlá'tní 

majetkové právo (sui generis), sv$d&ící po!izovateli databáze. Sou&asn# autorsk# zákon, 

tedy vedle autorskoprávní ochrany databází, jako%to díla souborného, obsahuje zvlá'tní 

právo po!izovatele databáze, pokud po!ízení, ov$!ení nebo p!edvedení obsahu databáze 

p!edstavuje kvalitativn$ nebo kvantitativn$ podstatn# vklad, bez ohledu na to, zda 

databáze nebo její obsah jsou p!edm$tem autorskoprávní nebo jiné ochrany.46 Institut 

zvlá'tního práva po!izovatele databáze tedy slou%í k ochran$ investice po!izovatele. 

M"%e se jednat nejenom o investici v podob$ finan&ních prost!edk", ale i o investici ve 

form$ du'evní &innosti, ur&itého vynalo%eného úsilí, energie, &asu na obstarání 

databáze.  

Vzhledem k uveden#m databázím je zapot!ebí od po!izovatele odli'ovat ji% v#'e 

uvedeného autora databáze, osobu tv"r&ím zp"sobem vybírající nebo uspo!ádávající 

souborné dílo. Po!izovatel databáze je prvním nabyvatelem práva sui generis. 

V konkrétním p!ípad$ m"%e b#t osoba, která databázi vytvo!ila i její autorem. Podle 

ustanovení § 89 AutZ, po!izovatelem m"%e b#t nejenom osoba fyzická, jak je tomu u 

                                                
 

43 viz. http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/pravniupravao.htm. K datu 3.5.2010. 
44 Zákon &. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícich s právem autorsk#m a o zm$n$ 
n$kter#ch zákon" (autorsk# zákon). 
45 viz odst. 9, 10 a 12 od"vodn$ní sm$rnice, viz rozsudek ESD ve v$ci The British Horseracing Board Ltd 
and Others v. William Hill Organization Ltd, C 303/02, ze dne 9.11.2004, odst. 30. 
46 viz. § 88a odst. 1 AutZ. 
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autora díla souborného, ale i osoba právnická, nebo( u zvlá'tního práva po!izovatele 

databáze jde o ochranu investice a nikoli o ochranu tv"r&í &innosti. Autorsk# zákon 

stanovuje situace, na základ$ kter#ch, se osoba m"%e stát neodvozen#m nabyvatelem 

zvlá'tního práva po!izovatele databáze a to: 

a. osoba si po!ídí databázi sama na svou odpov$dnost nebo 

b. ji po!ídí pro ni jiná osoba z jejího podn$tu. Po!izovatel se tedy nemusí do tvorby 

databáze zapojit p!ímo, ale musí její tvorbu alespo) iniciovat a do daného 

po!ízení investovat. 

Z v#'e stanoveného vypl#vá, %e po!izovatelem m"%e b#t: 

a. fyzická osoba - autor, kter# po!ídil databázi tv"r&ím zp"sobem na vlastní 

odpov$dnost. Databáze m"%e b#t po!ízena i více autory, v daném p!ípad$ by se 

jednalo o spoluautorské dílo, 

b. fyzická nebo právnická osoba, která po!ídila databázi prost!ednictvím sv#ch 

zam$stnanc", 

c. fyzická nebo právnická osoba, která po!ídila databázi na objednávku, tedy 

prost!ednictvím smlouvy o dílo. 

K databázi, chrán$né autorsk#m zákonem, m"%e právnická osoba, zam$stnavatel nebo 

objednatel nab#t jenom oprávn$ní k v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv nebo licenci. 

Autorsk#m zákonem je databázi ochrana poskytována bez ohledu na formu 

jejího vyjád!ení. P!edm$tem ochrany potom bude jak databáze „ na papí!e“, tak 

databáze analogová nebo v elektronické podob$, bez ohledu na to, zdali je databází 

online nebo offline.47 

Autorsk# zákon stanovuje, které databáze jsou p!edm$tem autorskoprávní 

ochrany (souborná díla), které databáze jsou p!edm$tem zvlá'tního práva po!izovatele 

databáze a jaké databáze nepodléhají ochran$ podle autorského zákona v"bec. P!ipou'tí 

se i soub$h autorskoprávní ochrany s ochranou zvlá'tního práva po!izovatele databáze. 

Lze tedy rozli'ovat druhy databází a to: 

1. souborné dílo jako jedine&n# v#sledek tv"r&í &innosti autora dan# 

zp"sobem v#b$ru nebo uspo!ádaním obsahu, 

                                                
 

47 http://www.pravoit.cz/article/pravni-uprava-databazi-i. K datu 3.5.2010. 
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2. p%vodní databáze jako vlastní du'evní v#tvor autora dan# zp"sobem 

v#b$ru nebo uspo!ádáním obsahu. Je pova'ovaná za dílo souborné; 

3. netv%r&í databáze, která není p!edm$tem autorského práva. 

Krom$ toho tyto kategorie databází mohou b#t p!edm$tem zvlá'tního práva 

po!izovatele databáze a to nezávisle na existenci autorskoprávní ochrany. 

V záv$ru lze shrnout, %e databáze v obecném smyslu je vnit!n$ organizovan# 

soubor informací, údaj" a dat. Jde tedy o soubor poznatk" o jak#chkoli skute&nostech. 

Podmínkou základní funkce databáze je její vnit!ní organizace, tedy schopnost 

snadného vyhledávaní jednotliv#ch prvk" v ní obsa%en#ch.48  Chrán$n#mi databázemi 

jsou ku p!íkladu osobní údaje fyzick#ch osob, obchodní tajemství, obchodní know-how, 

státem utajované skute&nosti, autorská díla. Z daného vypl#vá, %e ne ka%dá databáze je 

chrán$na autorsk#m zákonem. Autorsk# zákon chrání jak zp"sob v#b$ru a uspo!ádaní 

obsahu databáze (§ 2 odst. 2 a 5 AutZ), tak i obsah databáze jako takov#, kter# není 

autorsk#m dílem (§§ 88 - 94 AutZ). Jak ji% bylo v#'e napsáno, na to, aby databáze byly 

vhodné autorskoprávní ochrany je zapot!ebí, aby se jednalo o elektronicky &i jin#m 

zp"sobem zp!ístupn$n# soubor údaj", informací, d$l &i jin#ch prvk", které jsou ur&it#m 

zp"sobem uspo!ádány a takté%, aby byly v#sledkem sna%ení autora &i po!izovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

48 viz. Le&insk#, J. Právní ochrana databází. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, str. 3. 
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3 Vznik a obsah práva autorského 

Okam%ik vzniku autorského práva k dílu je upraven v ustanovení § 9 odst. 1 

AutZ. Toto ustanovení upravuje vznik subjektivního autorského práva k dílu 

orginárnímu subjektu a sou&asn$ vznik autorského díla. Autorské právo k dílu 

orginárnímu subjektu vzniká okam%ikem vzniku díla a tímto okam%ikem dochází i 

k autorskoprávní ochran$. Ke vniku autorského práva k dílu je t!eba, aby dílo bylo 

vyjád!eno v jakékoli objektivn$ vnímatelné podob$, lidsk#mi smysly v&etn$ podoby 

elektronické, &i prost!ednictvím jiné objektivn$ vnímatelné podoby. Ustanovení § 9 

odst. 1 AutZ je t!eba vykládat ve spojení s § 2 odst. 1 AutZ. M"%e b#t vnímán i 

omezen#m okruhem osob. *esk# autorsk# zákon vychází z principu bezformálnosti 

vzniku díla a autorského práva k n$mu. V souladu s &l. 5 Bernské úmluvy není t!eba 

spln$ní jak#chkoli formálních podmínek (nap!. registrace díla, zaplacení poplatk" 

apod.). Vznik autorského práva, jako% i trvání tohoto práva není podmín$no ani 

zve!ejn$ním díla, a( ji% v hmotné &i nehmotné podob$, ani podmínkou vyjád!ení díla 

v hmotné podob$, do&asn$ &i trvale.  

Posta&uje zhmotn$ní díla jen pomíjivé (efemérní). Proto se také n$kdy hovo!í o 

dílech efemérních. (Kup!. u p!ednesu p!edná'ky nebo kázání, &i u hudebních nebo 

tane&ních improvizací, kdy sou&asn$ se vznikem t$chto d$l dochází i k jejich p!ednesu, 

ani% by ov'em musela b#t tato díla hmotn$ zachycena na zvukov# &i zvukov$ obrazov# 

nosi&.)49 Autorské právo v subjektivním smyslu se vztahuje nejen na dílo dokon&ené, 

ale té% na jeho jednotlivé v#vojové fáze a &ásti, v&etn$ názvu a jmen postav, za 

podmínek uveden#ch v citovaném ustanovení § 2 odst. 3 AutZ.  

Autorsk# zákon rozli'uje právo autorské k dílu (jako%to nehmotnému statku) 

a právo vlastnické k v$ci (hmotnému substrátu díla), prost!ednictvím kterého je dílo 

vyjád!eno, a kter# jako v$c movitá, je ve smyslu § 119 Ob&Z p!edm$tem práva 

vlastnického, pop!ípad$ jin#ch v$cn#ch práv. Autorské dílo jako nehmotn# statek je 

p!edm$tem práva autorského. Vzhledem k &asté faktické spjatosti díla jako nehmotného 

statku a hmotného substrátu, vzniká vzájemn# vztah mezi právem autorsk#m a právem 

vlastnick#m (pop!. jin#m právem v$cn#m). Orginárn$ bude subjektem obou práv 

                                                
 

49 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 127. 
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nez!ídka jeden subjekt – autor, v#jime&ná ale nebude situace, kdy i v okam%iku 

vytvo!ení díla budou subjekty dva (dílo zam$stnanecké apod.).50  Ustanovení §9 odst. 2 

v#slovn$ !e'í otázku, %e zni&ením v$ci, jejím% prost!ednictvím je dílo vyjád!eno, 

nezaniká právo autorské k dílu.  

Vlastník hmotného substrátu díla nenab#vá automaticky oprávn$ní k v#konu 

práva dílo u%ít, leda%e by bylo dohodnuto jinak, &i by tak vypl#valo ze zákona. 

Platn# autorsk# zákon se zásadn$ li'í od p!edchozí zákonné úpravy, vrací se ke 

koncepci zákona &. 115/1953 Sb., o právu autorském, v zásad$ k dualistickému pojetí 

autorského práva. Dualistická koncepce byla do &eského právního !ádu zavedena 

nov#m autorsk#m zákonem v prosinci roku 2000. Autorská práva jsou rozd$lena do 

dvou skupin: práv osobnostních a práv majetkov#ch.  Práva osobnostní (morální), která 

autorsk# zákon vymezuje v taxativním v#&tu ustanovení §11, jsou spojena pouze 

s osobou autora a smrtí autora zanikají. Demonstrativní v#&et majetkov#ch práv v §12 

autorského zákona byl vlo%en novelou provedenou zákonem &. 216/2006 Sb., kter#m se 

m$ní  autorsk# zákon &. 121/2000 Sb. a n$které dal'í zákony. Práva majetková jsou 

zp"sobilá b#t p!edm$tem d$dictví. 

P!edchozí úprava autorského zákona &. 135/1965 Sb. byla postavena na principu 

monizmu, kdy osobnostn$-majetková autorská práva tvo!ila nedíln# celek. Nová úprava 

není, ani ryze monistická ani ryze dualistická.51 Autorsk# zákon vychází 

z kontinentálního pojetí práva. Je mo%né hovo!it o quasidualistické konstrukci 

subjektivního autorského práva. 

Právo autorské zahr)uje v#lu&ná práva osobnostní (§ 11 AutZ) a v#lu&ná práva 

majetková (§ 12 a násl. AutZ). Jedná se o právo absolutní povahy, které p"sobí erga 

omnes. Autor, jako p"vodní subjekt t$chto práv, je oprávn$n# s dílem nakládat &i jin#m 

zp"sobem ovliv)ovat jeho osud v rozsahu stanoveném autorsk#m zákonem a jako 

takov# m"%e v'echny osoby vylou&it z u%ití díla. Má právo domáhat se autorskoprávní 

ochrany v"&i kterékoliv t!etí osob$.  

                                                
 

50 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 76. 
51 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 79. 
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3.1 Osobnostní práva 

 Jde o skupinu subjektivních práv autora nemajetkové povahy, která jsou spojena 

s osobou autora.  

Osobnostní práva autorská je nutné odli'ovat od v'eobecn#ch osobnostních práv 

podle § 11 a násl. Ob&Z. Obojí práva jsou samostatná a na sob$ nezávislá. Právo na 

ochranu osobnosti m"%e b#t uplat)ováno vedle nebo i spole&n$ s osobnostními právy 

autora.52  

Osobnostních práv se autor nem"%e vzdát, jsou nep!evoditelná, nep!echází na 

d$dice a smrtí autora zanikají. Tento zánik práv není absolutní. Ustanovení § 11 odst. 5 

AutZ stanoví, %e po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo 

nesmí b#t u%ito zp"sobem sni%ujícím jeho hodnotu, a je-li to obvyklé, musí b#t uveden 

autor díla p!i ka%dém jeho u%ití, nejde-li o dílo anonymní (tzv. postmortální ochrana 

díla). Této ochrany jsou oprávn$né domáhat se osoby blízké, uvedené v § 116 Ob&Z a 

m"%e se jich v%dy domáhat i právnická osoba sdru%ující autory nebo p!íslu'n# 

kolektivní správce. Osobami blízk#mi jsou p!íbuzní v !ad$ p!ímé sourozenec a man%el, 

partner a jiné osoby v pom$ru rodinném nebo obdobném, pokud by újma, kterou by 

utrp$la jedna z nich, druhá d"vodn$ poci(ovala jako újmu vlastní. Tato práva jsou 

&asov$ neomezena a nemá na n$ vliv uplynutí doby trvání majetkov#ch autorsk#ch 

práv. Obsah jednotliv#ch osobnostních práva je ustanoven v §§ 11 odst. 1 a% 3 AutZ, 

dále v § 54 AutZ (odstoupení od smlouvy pro zm$nu p!esv$d&ení autora) a v § 56 odst. 

3 AutZ (právo na autorskou korekturu). 

Do osobnostních práv nále%í v prvé !ad$ právo autora rozhodnout o zve!ejn$ní 

svého díla. Zve!ejn$ním se má na mysli první oprávn$né zp!ístupn$ní díla ve!ejnosti. 

Sou&ástí osobnostních práv je dále právo autora osobovat si autorství, právo 

ur&it, zda a jak#m zp"sobem má b#t jeho autorství uvedeno p!i zve!ejn$ní a dal'ím u%ití 

jeho díla. Jeli uvedení autorství p!i takovém u%ití obvyklé, naukou je ozna&ováno jako 

právo na autorské ozna&ení. Podstatou daného oprávn$ní je právo autora na uvedení 

pravého jména, pseudonymu nebo na anonymní zve!ejn$ní. Na základ$ ustanovení § 7 

                                                
 

52 Chaloupková, H., Hol#, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m 
(autorsk# zákon) a p!edpisy související. Komentá!. 3 vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 18. 
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AutZ, není dovoleno bez souhlasu autora prozradit toto%nost autora, jeho% dílo bylo 

podle projevu jeho v"le zve!ejn$no bez udání jména (dílo anonymní), p!ípadn$ pod 

krycím jménem nebo pod um$leckou zna&kou (dílo pseudonymní). „Dokud se autor 

díla anonymního nebo díla pseudonymního ve$ejn" neprohlásí, zastupuje autora p$i 

v#konu a ochran" práv autorsk#ch k dílu vlastním jménem a na jeho ú&et osoba, která 

dílo zve$ejnila, není-li prokázán opak; ve$ejného prohlá!ení autora není t$eba, je-li 

jeho pravé jméno obecn" známo.“53 A& se n$kdy v praxi objevují názory, %e uvedené 

právo na autorské ozna&ení v sob$ zahrnuje té% právo autora rozhodnout o konkrétním 

zp"sobu uvedení jeho jména, v&etn$ p!esného místa a písma, nejde v tomto p!ípad$ o 

doktrínu a zákonodárce takov# obsah v#lu&ného práva na autorské ozna&ení 

nezam#'lel, jde o otázku dohody stran, tedy smluvní zále%itost.54 

Autor má právo i na nedotknutelnost svého díla. To znamená, %e má právo ud$lit 

zvolení k jakékoliv zm$n$ nebo jinému zásahu do svého díla. U%ivatel díla nesmí dílo 

u%ívat zp"sobem sni%ujícím jeho hodnotu, a to ani jde-li o oprávn$né u%ívání. Nad 

u%íváním díla zp"sobem nesni%ujícím jeho hodnotu má autor právo na autorsk# dohled. 

Právo na nedotknutelnost díla spo&ívá ve v#lu&ném právu autora provád$t na díle 

jakékoli zm$ny nebo úpravy, které zasahují do um$leckého pojetí díla.55  

3.2 Majetková práva 

Majetková práva tvo!í právo dílo u%ít, které je z hospodá!ského hlediska 

v#znamn#m majetkov#m autorsk#m právem (§12 AutZ) a jiná majetková práva. Jedná 

se o právo na odm$nu p!i op$tovném prodeji originálu díla um$leckého (tzv. resale, §24 

AutZ). Právo na odm$nu v souvislosti s rozmno%ováním díla pro osobní pot!ebu a 

vlastní vnit!ní pot!ebu (tzv. personal reproduction, § 25 AutZ). Majetková práva 

p!edstavují základ ekonomického zhodnocení tv"r&í &innosti autora. 

                                                
 

53 § 7 odst. 2 AutZ. 
54 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 82. 
55 Rozh. MS v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90. 
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3.2.1 Právo dílo u$ít 

Základní vymezení majetkov#ch práv autora je obsa%eno v ustanovení § 12 odst. 

1 AutZ. Jedin$ autor m"%e své dílo u%ít a ud$lit t!etím osobám smlouvou oprávn$ní 

k v#konu tohoto práva. Právo dílo u%ít v#slovn$ zahrnuje právo dílo u%ít v p"vodní 

nebo jin#m zpracované &i jinak zm$n$né podob$, samostatn$ nebo v souboru anebo ve 

spojení s jin#m dílem &i prvky. 

Prost!ednictvím novely provedené zákonem &. 216/2006 Sb. do'lo k zákonnému 

zakotvení doktrinálního v#kladu. Do práva dílo u%ít nále%í podle doktrinálního v#kladu 

právo dílo u%ít v podob$ p"vodní, jako% i zvlá'tní kategorie právo na p!etvo!ení díla 

(zpracování v 'ir'ím slova smyslu v&etn$ p!ekladu, spojení s díly jin#mi &i za!azení do 

souboru) a jeho u%ití v p!etvo!ené podob$.56 Autor ud$luje oprávn$ní k u%ití díla 

prost!ednictvím licen&ní smlouvy a vykonává tak svá majetková práva. Toto právo 

p!echází na d$dice. V#jimky z v#lu&ného práva autora ud$lovat oprávn$ní k v#konu 

práva dílo u%ít jsou stanovena autorsk#m zákonem, tzv. licence a volné u%ití. 

Pokud dojde k tomu, %e autor nov$ vytvo!eného díla u%ije dílo p"vodní v rámci 

takového nového díla, je autor nov$ vytvo!eného díla omezen, ve svém právu dílo %ít a 

ud$lit jiné osob$ oprávn$ní k v#konu tohoto práva, právy autora p"vodního díla. Nap!. 

zpracováním díla v#tvarného vznikne dílo nové. K u%ití nov$ vzniklého díla a 

k poskytnutí práva toto dílo u%ít jiné osob$, je tak v%dy zapot!ebí souhlasu autora 

p"vodního díla i autora nov$ vzniklého díla.57 

V p!ípad$, %e autor poskytne oprávn$ní podle ustanovení § 12 odst. 1 AutZ, 

právo autorovi nezaniká, pouze mu vzniká povinnost strp$t omezení v#konu svého 

práva dílo u%ít v rozsahu stanoveném smlouvou. Tato úprava souvisí i s ustanovením § 

51 AutZ, ze kterého vypl#vá omezení nabyvatele licence upravit, m$nit dílo, jeho název 

nebo ozna&ení autora, za p!edpokladu, %e nebylo sjednáno n$co jiného. Jde o právo k 

jinému nakládání s dílem, které je obsahem osobnostních práv autora (§11 odst. 3 

AutZ). Toto právo je t!eba odli'ovat od práva dílo u%ít, které má siln# osobnostní 

základ, av'ak sv#m charakterem jde o právo majetkové. 

                                                
 

56 Knap, K. Autorské právo. Praha: Orbis, 1960, str. 4; viz. D"vodová zpráva k zákonu &. 216/2006 Sb. 
57 Chaloupková, H., Hol#, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m 
(autorsk# zákon) a p!edpisy související. Komentá!. 3 vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 21. 
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Pojem u%ití díla není v dne'ní dob$ autorsk#m zákonem vymezen. Do ú&innosti 

novely autorského zákona z roku 2006, byl pojem u%ití definován taxativním v#&tem 

jednotliv#ch zp"sob" u%ití díla v § 12 odst. 4 a v §§ 13 a% 23 AutZ. Na základ$ novely 

§ 12 odst. 5 AutZ, do'lo v podstat$ k neomezenému roz'í!ení zp"sob" u%ití díla, kter# 

na jedné stran$ dává prostor pro u%ití díla nov#mi, dosud neznám#mi nehmotn#mi 

prost!edky, p!i dne'ním rychlém v#voji techniky, ale na druhé stran$ vyvolává otázku 

co vlastn$ spadá pod pojem u%ití díla, jaké nakládání s dílem.  

P!esto%e majetkové autorské právo dílo u%ít je legislativn$ koncipováno jako 

v#lu&né pozitivní právo autora nakládat s dílem (tj. ve smyslu právního panství), 

neexistuje ve skute&nosti na v#kon tohoto práva bezpodmíne&n# právní nárok. V#kon 

práva dílo u%ít m"%e b#t omezen z titulu soukrom#ch práv jin#ch osob (nap!. ochrana 

osobnosti §11 Ob&Z, ochrana dobré pov$sti právnické osoby §19 odst. 2 Ob&Z), tak 

z titulu práva ve!ejného, zejména práva správního &i trestního. Majetkové autorské 

právo dílo u%ít je tedy v#znamné p!edev'ím jako právo negativní (v#lu&né), tzn. právo 

autora vylou&it ostatní osoby z u%ívání jeho díla bez jeho souhlasu.58 

Zp"soby u%ití díla jsou: 

1. neve$ejné, tj. pro vlastní osobní pot!eby. Rozmno%ování je jedin# zp"sob u%ití, 

kter# se d$je neve!ejn$; 

2. zp$ístup*ování ve$ejnosti, je podmín$no ve!ejností, umo%n$ní vnímání díla 

t!etím osobám; 

• v podob" hmotné, tj. originál, rozmno%eniny díla, nebo jeho &ásti prost!edky 

tiskov#mi nebo jin#mi (nap!. v elektronické podob$) na nich% je rozmno%ené 

dílo zachyceno. Nap!. kni%ní vydání díla, originál, rozmno%enina zvukového 

záznamu, napodobenina díla; 

• v podob" pomíjiv" (efemérní u'ití), nem"%e dojít k hmotnému (trvalému, 

nebo do&asnému) zachycení díla. Nap!íklad p!ednes básn$. 

Autorsk# zákon v §12 odst. 4 uvádí demonstrativní v#&et zp"sob" u%ití díla, které jsou 

popsány v § 13 a% 23. Tedy právem dílo u%ít je:  

a. právo na rozmno'ování díla (§13), 

                                                
 

58 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 166. 
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b. právo na roz!i$ování originálu nebo rozmno'eniny díla (§ 14), 

c. právo na pronájem originálu nebo rozmno'eniny díla (§ 15), 

d. právo na p%j&ování originálu nebo rozmno'eniny díla (§ 16), 

e. právo na vystavování originálu nebo rozmno'eniny díla (§ 17), 

f. právo na sd"lování díla ve$ejnosti (§ 18), zejména 

1. právo na provozování díla %iv$, nebo ze záznamu a právo na p!enos 

provozování díla (§ 19 a 20), 

2. právo a vysílání díla rozhlasem &i televizí (§ 21), 

3. právo na p!enos rozhlasového &i televizního vysílání díla (§ 22), 

4. právo na provozování rozhlasového &i televizního vysílání díla (§ 23). 

Dílo lze u%ít i jin#m zp"sobem ne% zp"soby uveden#mi v ustanovení § 12 odst. 4 AutZ. 

Jedná se u%ití díla v odvozené podob$: 

a. netv%r&ím zp%sobem  

b. zpracované, v&etn" p$ekladu 

c. v souboru, v&etn" za$azení do díla 

d. ve spojení s jin#m dílem audiovizuálním 

Obsah práva dílo u%ít je: 

a. v#lu&né právo u'ít dílo samotn#m autorem 

b. v#lu&né právo ud"lit svolení k u'ití díla 

c. mimosmluvní instituty u'ití díla 

• volná u%ití 

• zákonná licence 

• v#konem sodu, u d$l spoluautor" 

 



 

 

40 

4 Zákonn! v!kon autorsk!ch práv osobou odli"nou od 

autora 

Sou&asná platná právní úprava zakotvuje zvlá'tní ustanovení o dílech 

zam$stnaneck#ch, v n$kter#ch p!ípadech dílech vytvo!en#ch na objednávku, &i dílech 

kolektivních. Pouze v t$chto p!ípadech m"%e osoba odli'ná od autora nab#t ze zákona 

oprávn$ní k v#konu ve'ker#ch majetkov#ch práv, v&etn$ práva dílo u%ít. Tato osoba se 

pova%uje za vykonavatele majetkov#ch práv, jí% je t!eba odli'ovat od osoby, která 

získává prost!ednictvím smlouvy licen&ní nebo podlicen&ní oprávn$ní pouze k v#konu 

práva dílo u%ít. Nemá oprávn$ní k v#konu v'ech majetkov#ch práv. 

Zákonn# v#kon autorsk#ch práv osobou odli'nou od autora byl obsa%en ji% 

v p!edchozím autorském zákonu &. 35/1965 Sb. P!iznával právo v#konu autorského 

práva (s ohledem na monizmus jako celku)59 osob$ odli'né od autora a to: 

• vydavateli sborníku, kartografického díla a &asopisu  

• v#robci filmového díla  

• zam$stnavateli pouze v p!ípad$ po&íta&ového programu (novelou autorského 

zákona &. 86/1996, Sb.) 

4.1 Ochrana investice 

Ú&elem d$l za!azen#ch do zvlá'tních, dispozitivních ustanovení v § 58 a násl. 

AutZ, je ochrana a zhodnocení hospodá!ské investice t!etích osob p!i vytvo!ení díla. Na 

tvorbu se vynakládají zejména náklady finan&ní, organiza&ní, personální apod. Nem"%e 

se v'ak jednat o náklady tv"r&í. 

Autorsk# zákon, tak vedle majetkov#ch zájm" autora, chrání do ur&ité míry i 

majetkové zájmy investora. D$je se tak formou takzvan#ch zákonn#ch kvazilicencí, 

jejich% cílem je vyvá%ení ochrany autorské tvorby a ochrany investice do vytvo!ení 

                                                
 

59 K!es(anová, V. N$které aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou. Právo a 
podnikání, 2002, &. 10, str. 8. 
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díla.60 Kvazilicence je zapot!ebí rozli'ovat od zákonn#ch licencí v tom, %e nejsou 

stanoveny primárn$ ve ve!ejném zájmu, ve prosp$ch v'ech, ale v zájmu soukromém.  

Jednou z podmínek omezení v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv je 

existence zákonem vymezeného závazku mezi autorem a investorem prost!ednictvím 

pracovního pom$ru nebo zhotovením díla. Jedná se svou povahou o zákonné, by( z 

pravidla dispozitivní, omezení v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv (legální 

licence).61 

4.2 Zam"stnanecké dílo 

4.2.1 P'edchozí zákonná úprava zam#stnaneckého díla 

Zam$stnanecké dílo bylo obecn$ upraveno v autorském zákon$ &. 35/1965 Sb. v 

ustanovení § 17, které vymezovalo rozsah u%ití zam$stnaneckého díla ze strany 

zam$stnavatele.  

P!edchozí úprava sv$!ovala v#kon autorského práva k zam$stnaneckému dílu 

zam$stnavateli pouze u po&íta&ov#ch program", na rozdíl od sou&asného autorského 

zákona, kter# dispozitivn$ sv$!uje v#kon majetkov#ch práv autora zam$stnavateli u 

v'ech zam$stnaneck#ch d$l. Podle d"vodové zprávy vládního návrhu novely zákona 

z roku 1996 m$lo dispozitivní ustanovení vycházet z &l. 2 odst. 3 Sm$rnice Rady ES 

91/250/EHS o právní ochran$ po&íta&ov#ch program", kter# upravuje v#kon práv 

zam$stnavatele u po&íta&ov#ch program" vytvo!en#ch zam$stnancem  p!i pln$ní jeho 

pracovních povinností nebo podle pokyn" zam$stnavatele. Sm$rnice pojednává jen o 

v#konu práv majetkov#ch (all economic rights), na rozdíl od p!edchozí zákonné úpravy, 

kde zam$stnavatel byl ze zákona oprávn$n vykonávat jak majetková, tak i osobní 

autorská práva (rozhodoval o prvním uve!ejn$ní, autorském ozna&ení, atd.). Podle 

tehdej'í monistické koncepce autorského zákona bylo p!edm$tem v#konu celé 

autorského právo. V tomto byl spat!ován rozpor mezi zákonem a sm$rnicí. V sou&asné 

                                                
 

60 Telec, I., T"ma, P. P!ehled práva du'evního vlastnictví. *eská právní ochrana 2. Brno : Dopln$k, 2006, 
str. 42. 
61 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 556. 
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dob$  institut zam$stnaneckého díla, kter# je obsa%en v autorském zákon$ &. 121/2000 

Sb. odpovídá evropskému standardu. 

Zam$stnavatel byl oprávn$n, ode dne vytvo!ení programu jeho zam$stnancem, 

u%ít program, zprost!edkovat jeho u%ití t!etím osobám a vybírat za jeho u%ití odm$nu. 

Oprávn$ní vzniklo ode dne vytvo!ení programu jeho zam$stnancem. Podle názoru 

JUDr. Andrei Chaibiové v &lánku U%ití po&íta&ov#ch program" a jejich právní ochrana, 

v#kon autorsk#ch práv k vytvo!enému programu, nebyl pouze zam$stnavatelov#m 

právem, ale i jeho povinností v"&i autorovi. Autorská práva k programu byly nadále 

právy autora a ten m$l v"&i zam$stnavateli nárok na jejich !ádn# v#kon.62 Zákon 

umo%)oval zam$stnavateli a autorovi smluvn$ v#kon autorského práva omezit nebo 

vylou&it. Taková dohoda nemusela mít písemnou formu. 

V#kon autorského práva u ostatních d$l, tj. jin#ch ne% po&íta&ov#ch program", 

z"stával autorovi. Zam$stnavatel mohl bez dal'ího autorova svolení u%ít dílo pouze 

k pln$ní úkol" nále%ících do p!edm$tu jeho &innosti. Prvotní oprávn$ní k u%ití díla 

získával zam$stnavatel zpravidla pracovní smlouvou anebo v souvislosti se 

sv#m jmenováním &i zvolením do funkce. Autorsk# zákon v tomto ustanovení § 17 

odst. 1 vycházel z p!edpokladu, %e smluvní vztah mezi autorem a zam$stnavatelem byl 

zalo%en pracovní smlouvou. P!edm$tem pracovní smlouvy bylo vytvá!ení autorsk#ch 

d$l pro pln$ní úkol", které nále%ely do p!edm$tu &innosti zam$stnavatele, 

prost!ednictvím kter#ch autor ud$lil souhlas k tomu, aby zam$stnavatel tato díla 

v nezbytném rozsahu pou%il k takovému pln$ní úkol". Ustanovení bylo chápáno jako 

nevyvratitelná právní domn$nka, %e strany mezi sebou smluvn$ ujednaly ud$lení 

svolení k u%ití díla. 

Zam$stnanecké dílo mohlo b#t u%ito zam$stnavatelem jen pro jeho vnit!ní 

pot!ebu, která souvisela s pln$ním úkol" nále%ejících do zam$stnavatelova p!edm$tu 

&innosti. To v'ak neplatilo pro ty zam$stnavatele, do jejich% p!edm$tu &innosti nále%elo 

vydávat nebo jinak uve!ej)ovat díla. K napl)ování svého p!edm$tu &innosti (vydání &i 

                                                
 

62 viz. Chaibiová, A. U%ití po&íta&ov#ch program" a jejich právní ochrana. Právo a podnikání, 2000, &.9, 
str. 26. 
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jinému uve!ejn$ní d$l) by tito pot!ebovali souhlas autora.63 Souhlas k u%ití díla ud$loval 

autor prost!ednictvím smlouvy. Pokud autor takové svolení bez záva%n#ch d"vod" 

odmítl, mohl se zam$stnavatel domáhat tohoto svolení u soudu. V p!ípad$, %e autor 

cht$l ud$lit svolení k u%ití zam$stnaneckého díla vydáním nebo jin#m uve!ejn$ním díla 

kdekoli jinde ne% u svého zam$stnavatele, musel mít souhlas zam$stnavatele. Autor se 

mohl domáhat souhlasu u soudu, pokud by mu zam$stnavatel bez vá%ného d"vodu 

odmítl tento souhlas ud$lit.  

Pokud v'ak smlouva mezi autorem a zam$stnavatelem neobsahovala jiné 

ustanovení, byl zam$stnavatel oprávn$n po%adovat, aby mu autor z p!ijaté odm$ny 

p!im$!en$ p!isp$l k úhrad$ náklad", které k vytvo!ení díla vynalo%il. Ne'lo o náhradu 

vynalo%en#ch náklad", n#br% jen o p!im$!en# p!ísp$vek na tyto náklady.64 

Z ustanovení § 106 sou&asného autorského zákona plyne, %e na díla vytvo!ená 

od 1. 12. 2000 (bez ohledu na to, kdy byla uzav!ena pracovní smlouva)65 se vztahuje 

platn# autorsk# zákon. Pro díla star'í se aplikuje p!edchozí zákonná úprava. 

4.2.2 Sou&asná zákonná úprava zam#stnaneckého díla 

Koncepce autorského zákona nov$ upravuje v ustanovení § 58 AutZ zvlá'tní 

re%im pro díla vytvo!ená za ú&elem spln$ní povinností zam$stnance k zam$stnavateli 

v rámci pracovního &i jiného obdobného pom$ru. V#razné posílení práv zam$stnavatel" 

uveden#ch v ustanovení § 58 AutZ p!edstavuje jist# posun sm$rem ke copyrightovému 

pojetí. Zam$stnavatel vytvá!í zam$stnanci pro jeho autorskou tvorbu ve'keré nezbytné 

podmínky a p!ejímá ekonomickou odpov$dnost za vyu%ití v#sledk" jeho tv"r&í 

&innosti.66 Zam$stnavatel poskytuje zam$stnanci pot!ebné zázemí, zam$stnanec má 

k dispozici nap!íklad vybavené pracovi't$, technické pom"cky, p!ístroje, materiál, 

hmotné zabezpe&ení. Je mu hrazena i ur&itá p!ípravná &innost nebo dokonce i &innost, 

                                                
 

63 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 172. 
64 Knap, K. Zpracování a uspo!ádání K!i%, J., Korda&, J., Holcová, I., Nerudová, V. Autorsk# zákon 
a p!edpisy suvisející. Komentá!. 6. Upravené vydání. Text je aktualizován k 30.4.1998. Praha : Linde, 
1998, str. 83. 
65 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha: Linde, 2005, str. 172. 
66 Smejkal, V. Z pohledu informa&ních technologií. Právní rádce, 2000, &. 10, str. 25. 
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která nakonec ke vzniku autorského díla nevedla (tv"r&í omyl).67 Autor tedy p!i tvorb$ 

díla vyu%ívá pracovní nebo finan&ní prost!edky svého zam$stnavatele. Obdobn$ jako 

v cizích úpravách se umo%)uje vyu%ívání t$chto v#sledk" tím, %e zam$stnavatel na 

základ$ zákonného ustanovení vykonává majetková práva k dílu. Zákon rozli'uje 

tvorbu autora v pracovním &i obdobném pom$ru a tvorbu mimo tento pom$r. Jedná se 

p!edev'ím o rozdíl v materiálních podmínkách, za kter#ch dochází k tvorb$ samotného 

díla. 

Stávající zákon je koncep&n$ zalo%en na osobnostn$-právní teorii a ochran$ práv 

a zájm" autora. V tomto ohledu se neshoduje s anglo-americk#m copyrightov#m 

pojetím, které umo%)uje p!enos autorsk#ch práv. Dal'í rozdíl lze spat!ovat ve vymezení 

pojmu autora, kter#m v d"sledku koncepce &eské právní úpravy m"%e b#t pouze fyzická 

osoba je% dílo vytvo!ila nebo se na tvorb$ daného díla podílela. Naopak u nositel" 

autorsk#ch práv v pojetí copyrightu musíme zkoumat to, zda jde o osobu fyzickou nebo 

právnickou. Autorem, resp. nositelem autorsk#ch práv, tady m"%e b#t i ten, kdo se na 

vlastní tvorb$ díla nijak nepodílel, nap!. vydavatel program" (softwarehouse).68 

Vzhledem k tomu, %e v$t'ina softwarov#ch produkt" je v#sledkem &innosti mnoha 

odborník", v&etn$ investora, lze copyrightovu ochranu v této oblasti pova%ovat za 

vhodn$j'í. 

Re%im zam$stnaneckého díla, kter#m se posiluje právo zam$stnavatele, vzniká 

p!ímo na základ$ zákona a nevy%aduje speciální ujednání se zam$stnancem. Sjednání 

licen&ní smlouvy z d"vodu právní jistoty zhor'uje právní postavení zam$stnavatele. 

Licen&ní smlouvou nab#vá pouze omezená licen&ní práva, na rozdíl od dispozitivní 

zákonné úpravy, kde získává p!ím# v#kon ve'ker#ch majetkov#ch práv. 

4.2.3 Pojem zam#stnaneckého díla 

Dílo, které je v re%imu ustanovení § 58 odst. 1 AutZ vytvo!eno autorem ke 

spln$ní sv#ch povinností, vypl#vajících z pracovn$právního &i slu%ebního vztahu 

k zam$stnavateli nebo z pracovního vztahu mezi dru%stvem a jeho &lenem, se naz#vá 

                                                
 

67 Chaloupková, H., Hol#, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m 
(autorsk# zákon) a p!edpisy související. Komentá!. 3 vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 90. 
68 *ermáková-Vl&ková, A., Smejkal V. Autorská díla v hromadn#ch sd$lovacích prost!edcích. Praha : 
Linde, 2009, str. 112. 
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zam$stnanecké dílo. V p!ípad$ spln$ní t$chto pojmov#ch znak" m"%e b#t 

zam$stnaneck#m dílem jakékoli dílo literární, um$lecké, v$decké. Sou&asná právní 

úprava p!estala rozli'ovat zam$stnanecká díla podle druhu nebo formy.  

4.2.4 Pracovn# právní vztah 

K vytvá!ení p!edm$t" du'evního vlastnictví &asto dochází v rámci 

pracovn$právních vztah". Zam$stnanecké dílo m"%e vzniknout v jakémkoliv pracovním 

vztahu a dle jak#chkoliv smluv, které jsou uzav!eny na základ$ zákoníku práce a to: 

• pracovní smlouvou 

• dohodou o provedení práce 

• dohodou o pracovní &innosti 

Existence pracovn$právního vztahu, kter# má dopady na autorské právo, se 

posuzuje prost!ednictvím pracovního práva. Právní vztah mezi autorem na jedné stran$ 

a jinou osobou na stran$ druhé vzniká na základ$ skute&né v"le stran. Jestli%e skute&ná 

v"le stran bude zast!ena simulovan#m právním úkonem, stává se tento právní úkon 

neplatn#m na základ$ ustanovení § 41a Ob&Z. Ke vzniku zam$stnaneckého díla dochází 

prost!ednictvím závislé, námezdní &innosti autora. Díla vytvo!ená zam$stnancem 

v souvislosti s v#konem práce za pou%ití nap!íklad pracovních prost!edk" nále%ících 

zam$stnavateli, nejsou zam$stnaneck#mi díly ve smyslu autorského práva. Pojmem 

autorskoprávním je vytvo!ení díla zam$stnancem ke spln"ní povinností vypl#vajících 

z pracovn"právního &i obdobné vztahu. Rozumí se tím v#kon závislé práce netechnické 

tv"r&í povahy.69 Obsah závislé práce spo&ívá v &innosti literární, v$decké nebo 

um$lecké, jako nap!íklad v tvorb$ právních text", &innosti p!ekladatelské, uspo!ádání 

v#stav jako d$l souborn#ch, v$decké práci apod. Pro zam$stnanecké dílo vznikající p!i 

pln$ní pracovních povinností platí, %e nemusí b#t v pracovní &i obdobné smlouv$ 

dohodnuto, %e zam$stnanec takové dílo vytvo!í, nebo jej bude vytvá!et. Jeliko% je 

autorské dílo v#sledkem a% ur&ité &innosti, do budoucna není mo%né se stoprocentní 

jistotou dohodnout takové vytvo!ení díla. Na druhou stranu je nutné, aby bylo dílo 

                                                
 

69 Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 560. 
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vytvo!eno v rámci sjednaného druhu práce, &ili p!i napl)ování p!íslu'né pracovn$právní 

smlouvy.70 

Podle názoru JUDr. Tomá'e Dob!ichovského v &lánku Právní re%im p!edm$t" 

du'evního vlastnictví vytvo!en#ch v rámci pracovn$právních vztah", v p!ípad$, %e 

zam$stnanec nevytvo!í dílo ke spln$ní sv#ch pracovních a jin#ch povinností, nejde o 

zam$stnanecké dílo a zam$stnavatel nebude vykonávat majetková práva na základ$ 

ustanovení § 58 autorského zákona. Zam$stnanec vytvo!í dílo nad rámec sjednaného 

druhu práce. Nap!íklad se jedná o situaci, kdy zam$stnanec zam$stnan# jako ú&etní 

vytvo!í fotografii bez pokynu zam$stnavatele a bez vazby na sjednan# druh práce – tzv. 

exces.71 

Oprávn$ní k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv zásadn$ nále%í 

zam$stnavateli. V#jimkou z tohoto pravidla je od novelizace autorského zákona z roku 

2006 (zák. & 216/2006 Sb.) p!ípad agenturního zam$stnávání.72 

Subjekty pracovního pom$ru jsou zam$stnavatel a zam$stnanec. Zam$stnanec je 

v%dy fyzickou osobou, zatímco zam$stnavatel m"%e b#t osobou právnickou i fyzickou. 

Subjekty musí mít pracovn$právní subjektivitu, to znamená zp"sobilost mít práva a 

povinnosti v pracovn$právních vztazích, vlastním jménem je zakládat, m$nit, ru'it a 

nést odpov$dnost z t$chto vztah". 

Objektem pracovního pom$ru je osobní v#kon práce zam$stnance pro 

zam$stnavatele za mzdu. V pracovním pom$ru je konaná práce ur&ena druhov$, na 

rozdíl od práce konané na základ$ n$které z dohod o pracích konan#ch mimo pracovní 

pom$r, zejména dohody o provedení práce, nebo( jejich objektem jsou &asto nap!íklad 

jednotlivé pracovní úkony nebo v#sledek pracovní &innosti.73 Zam$stnanec je p!i 

v#konu práce v pracovním pom$ru pod!ízen zam$stnavateli. Od 1. 1. 2007 je &esk# 

právní !ad obohacen o zákonné vymezení pojmu závislá práce. V ustanovení § 2 odst. 4 

ZPr je definována: „Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nad$ízenosti 

zam"stnavatele a pod$ízenosti zam"stnance, se pova'uje v#lu&n" osobní v#kon práce 
                                                
 

70 Chaloupková, H., Svobodová, H., Hol#, P. Autorsk# zákon. Komentá!. Praha : C. H. Beck, 2001, str. 
140. 
71 Dob!ichovsk#, T. Právní re%im p!edm$t" du'evního vlastnictví vytvo!en#ch v rámci pracovn$právních 
vztah". Právo a zam$stnání, 2005, &. 11, str. 4. 
72 Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 561. 
73 B$lina, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopln$né a p!epracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 160. 
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zam"stnance pro zam"stnavatele, podle pokyn% zam"stnavatele, jeho jménem za mzdu, 

plat nebo odm"nu za práci, v pracovní dob" nebo jinak stanovené nebo dohodnuté dob" 

na pracovi!ti zam"stnavatele, pop$ípad" na jiném dohodnutém míst", na náklady 

zam"stnavatele a na jeho odpov"dnost.“ 

Obsah pracovního pom$ru tvo!í vzájemná práva a povinnosti ú&astník".  

Základem je pracovní závazek, kter# obsahuje vzájemná práva a povinnosti subjekt", 

která jsou shodná pro v'echny druhy pracovních pom$r". Strany si mohou vedle 

základních vzájemn#ch práv a povinností zvolit i dal'í strukturu vzájemn#ch práv a 

povinností. Obsah pracovního pom$ru je r"zn# v závislosti na r"znorodosti 

zam$stnavatel". Zam$stnavateli mohou b#t nejenom fyzické osoby, ale i nejr"zn$j'í 

právnické osoby jako obchodní spole&nosti, dru%stva, ob&anská sdru%ení, nadace nebo 

stát, prost!ednictvím sv#ch organiza&ních slo%ek. 

4.2.5 Dohody o pracích konan!ch mimo pracovní pom#r 

Novela zákoníku práce &. 155/2000 Sb. odstranila pochybnosti o tom, zda pojem 

pracovn$právního vztahu zahrnuje krom$ vztahu podle § 27 a § 35 zákoníku práce na 

základ$ pracovní smlouvy, jmenování a volby, té% vztahy vznikající na základ$ dohod o 

pracích konan#ch mimo pracovní pom$r nebo dohody o provedení práce. Ustanovení § 

232 odst. 3 zákoníku práce &. 65/1965 Sb., které zakazovalo uzavírat dohody o pracích 

konan#ch mimo pracovní pom$r na &innosti chrán$né autorsk#m zákonem bylo, jak 

novelou zákoníku práce &. 155/2000 Sb. ú&inné od 1. 1. 2001, tak i v souvislosti 

s p!ijetím autorského zákona, bez náhrady odstran$no. 

Z hlediska autorského práva je zp"sob vzniku pracovn$právního vztahu zcela 

bezv#znamné. Sou&asná právní úprava AutZ nerozli'uje to, zda se jedná o pracovní 

pom$r &i pracovní vztah mimo pracovní pom$r.  

4.2.6 Slu$ební vztah a pracovní vztah mezi dru$stvem a jeho &lenem 

 Vedle varianty, kde autorské dílo vytvá!í p!ímo vlastní zam$stnanec &inn# u 

zam$stnavatele v pracovním vztahu, p!ichází v úvahu i varianta, kde autorské dílo 

vytvá!í p!ímo fyzická osoba &inná u n$j ve slu%ebním vztahu, pop!ípad$ varianta, kde 

autorské dílo vzniká v pracovním vztahu mezi dru%stvem a jeho &lenem. Spln$ní 

jednotliv#ch povinností vypl#vá z uveden#ch vztah". Za zam$stnanecké dílo bude 
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pova%ováno i dílo, které je vytvo!eno na základ$ re%imu ustanovení § 58 odst. 1 AutZ, 

tedy v rámci zmín$ného vztahu slu%ebního a vztahu mezi dru%stvem a jeho &lenem. 

4.2.7 Díla vzniklá jinak ne$ v klasickém pracovním pom#ru 

Na základ$ ji% v#'e zmi)ované novely autorského zákona, provedené zákonem 

&. 126/2006 Sb., byl zm$n$n i re%im zam$stnaneckého díla. Novela dopl)uje ustanovení 

§ 58 autorského zákona o nové odstavce 9 a 10, a to za ú&elem zp!esn$ní aplikace na 

díla vzniklá jinak ne% v klasickém pracovním pom$ru.74 

 

Agenturní zam"stnání 

 Ustanovení odst. 9 v § 58 AutZ je reakcí na novelu zákoníku práce, která nov$ 

upravila agenturní zam$stnání (§§ 308 a 309 ZPr). Pojem agenturní zam$stnání byl do 

&eského právního !ádu vnesen prost!ednictvím hlavy IV. zákona o zam$stnanosti &. 

435/2004 Sb. Za agenturu práce je pova%ovaná osoba zprost!edkovávající zam$stnání 

na základ$ povolení Ministerstva práce a sociálních v$cí podle ustanovení § 60 odst. 1 

zákona o zam$stnanosti. V p!ípad$ agenturního zam$stnání se za zam$stnavatele, pro 

ú&ely zam$stnaneckého díla pova%uje osoba, u které zam$stnanec agentury do&asn$ 

vykonává práci podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní &innosti, není-li 

dohodnuto jinak.75 Zam$stnanec vykonáva svou faktickou tv"r&í &innost na základ$ 

pokyn" u%ivatele a nikoliv pro agenturu práce. Odstavec 9 v § 58 AutZ je dispozitivní a 

na základ$ tohoto d"vodu se p!ipou'tí mo%nost odli'né dohody mezi agenturou práce a 

dan#m u%ivatelem.  

Za zam$stnavatele se tedy nepova%uje agentura práce, se kterou má zam$stnanec 

(autor díla) uzav!enu smlouvu, ale u%ivatel, u kterého vykonává zam$stnanec agentury 

práce práci do&asn$. V#kon ve'ker#ch majetkov#ch autorsk#ch práv k dílu zam$stnance 

                                                
 

74 *ermáková-Vl&ková, A., Smejkal V. Autorská díla v hromadn#ch sd$lovacích prost!edcích. Praha : 
Limde, 2009, str. 115. 
75 Na základ$ úpravy agenturního zam$stnání v novém zákoníku práce byla nastola otázka, zda se 
pova%uje za zam$stnavatele vykonávajícího majetková autorská práva k dílu vytvo!enému zam$stnancem 
podle ustanovení § 58 odst.1 AutZ agentura práce nebo u%ivatel. Tato otázka byla vy!e'ena 
prost!ednictvím v#'e zmín$né novely autorského zákona, a to ve prosp$ch u%ivatele. Viz. Dob!ichovsk#, 
T. Ke zm$nám re%imu zam$stnaneckého díla v d"sledku novelizace autorského zákona. Právo pro 
podnikání a zam$stnání, 2006, &. 9, str. 10. 
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agentury práce nále%í u%ivateli. Podle pokyn" u%ivatele vykonává zam$stnanec pro n$ho 

svou faktickou tv"r&í autorskoprávní &innost. 

 

Roz!í$en# re%im zam"stnaneck#ch d"l 

Autorská ani jiná úprava do p!ijetí novely autorského zákona &. 216/2006 Sb. 

nepamatovala na re%im autorsk#ch d$l, které vytvo!ili &lenové statutárních &i jin#ch 

orgán" právnick#ch osob.76 Re%im zam$stnaneck#ch d$l se vztahuje obdobn$ na díla 

vytvo!ená ke spln$ní povinností vypl#vajících ze vztahu mezi spole&ností (právnickou 

osobou) 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. Tedy spole&nost nebo jiná právnická osoba se 

bude v t$chto p!ípadech pova%ovat za zam$stnavatele, kter# bude vykonávat ve'kerá 

majetková práva k autorskému dílu, vytvo!enému fyzick#mi osobami v jejich orgánech. 

Na tato zam$stnanecká díla se nevztahuje ustanovení § 61 o díle na objednávku a 

sout$%ním díle. 

D"vodem vlo%ení odstavce 10 do § 58 AutZ je absence speciální úpravy pro 

vztahy mezi osobami uveden#mi v ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ. Dané ustanovení 

odkazuje pouze na p!im$!ené u%ití ustanovení o mandátní smlouv$, pokud ze smlouvy o 

v#konu funkce, byla-li uzav!ena nebo ze zákona, nevypl#vá jiné ur&ení práv a 

povinností. Z právního vztahu mezi obchodní spole&ností, jinou právnickou osobou a 

stanoven#mi fyzick#mi osobami vypl#vá, %e jde o pom$r obchodn$právní, nikoli 

pracovn$právní. 

Ustanovení § 58 odst. 10 AutZ se vztahuje na: 

a. statutární orgány nebo &leny statutárních orgán% ve$ejné obchodní 

spole&nosti: 

• spole&níky ve!ejné obchodní spole&nosti 

• komplementá!e komanditní spole&nosti 

• jednatele spole&nosti s ru&ením omezen#m 

                                                
 

76 Dob!ichovsk#, T. Ke zm$nám re%imu zam$stnaneckého díla v d"sledku novelizace autorského zákona. 
Právo pro podnikání a zam$stnání, 2006, &. 9, str. 10. 
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• &leny p!edstavenstva akciové spole&nosti 

b. &leny jiného orgánu obchodní spole&nosti: 

• &leny dozor&í rady spole&nosti s ru&ením omezen#m 

• &leny dozor&í rady akciové spole&nosti 

c. spole&níky ve$ejné obchodní spole&nosti nebo komplementá$e 

komanditní spole&nosti, u kter#ch nad rámec jejich povinností 

vypl#vajících z pozice statutárního orgánu mohou vypl#vat i dal!í 

povinnosti (nap$íklad z obchodního vedení spole&nosti, ze spole&enské 

smlouvy) 

d. orgány nebo &leny orgán% jin#ch právnick#ch osob: 

• &leny p!edstavenstva dru%stva 

• &leny kontrolní komise dru%stva 

• &leny jin#ch orgán" dru%stva 

• orgány, &leny orgán" spolk" na základ$ jejich stanov 

• &leny správní rady nadace nebo nada&ního fondu 

• &leny správní rady, dozor&í rady, !editele obecn$ prosp$'né 

spole&nosti 

• &leny orgán" zájmového sdru%ení osob na základ$ jejich stanov  

• &leny orgán" dal'ích právnick#ch osob (zejména zákon &. 424/1991 

Sb., o sdru%ování v politick#ch stranách a v politick#ch hnutích, 

zákon &. 3/2002 Sb., o svobod$ nábo%enského vyznání a postavení 

církví a nábo%ensk#ch spole&ností a o zm$n$ n$kter#ch zákon" 

(zákon o církevních a nábo%ensk#ch spole&nostech)). 

Za zam$stnanecká díla jsou pova%ována díla literární, jiná um$lecká a v$decká 

díla, které vytvo!ily osoby ke spln$ní povinností vypl#vajících z jejich vztahu 

k právnické osob$. 

4.2.8 Re$im autorsk!ch d#l vytvo'en!ch na objednávku 

Narove) re%imu zam$stnaneckého díla je postaven i re%im t!í autorsk#ch d$l: 

po&íta&ov#ch program", databází, jako% i kartografick#ch d$l, která nejsou kolektivními 

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

objednávku. Objednavatel se v takovém p!ípad$ pova%uje za zam$stnavatele. 
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Ustanovení § 61 o dílech vytvo!en#ch na objednávku a sout$%ních dílech se na tato díla 

nevztahuje. Re%im t$chto t!í d$l je obsa%en v § 58 odst. 7 AutZ. V autorském zákon$ je 

v#&et specifick#ch d$l stanoven taxativn$. Jedná se o druhy d$l, která jsou investi&n$ 

náro&ná pro osoby, z jejich% podn$tu je dílo vytvá!eno. Z tohoto d"vodu p!iznává 

autorsk# zákon objednateli siln$j'í postavení oproti re%imu ostatních d$l na objednávku. 

Objednatel má dispozi&ní oprávn$ní k v#konu majetkov#ch práv k tomuto dílu jménem 

objednatele a na jeho ú&et.  

Re%im zam$stnaneckého díla, obsa%en v ustanovení § 58 odst. 7 AutZ, p!ichází 

v úvahu jen tehdy, t#ká-li se vztahu mezi fyzickou osobou – autorem a 

zam$stnavatelem, respektive objednatelem v p!ípad$ po&íta&ov#ch program", databází a 

kartografick#ch d$l. Bude-li zhotovitelem díla právnická osoba, p"jde o smlouvu o dílo. 

Právo v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv ke specifick#m díl"m 

objednateli nevzniká, je-li zhotovitelem jiná osoba ne% autor, zejména p"jde-li o 

zam$stnavatele takového autora. V takovém p!ípad$ je zákonn#m vykonavatelem 

majetkov#ch autorsk#ch práv k zam$stnaneckému dílu p!ímo zam$stnavatel autora, 

kter# dílo vytvo!il.  Zhotovitel m"%e se souhlasem autora postoupit na objednatele 

právo v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv. Nepostoupí-li zhotovitel právo v#konu 

majetkov#ch autorsk#ch práv v souladu s § 58 odst. 1 AutZ, m"%e objednateli k u%ití 

díla poskytnou smluvní licenci.  

P!edchozí formulace ustanovení § 58 odst. 7 AutZ neobsahovala v#slovnou 

konkretizaci toho, %e se jedná o díla vytvo!ená autorem na objednávku: „Po&íta&ové 

programy a databáze, jako' i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se 

pova'ují za zam"stnanecká díla i tehdy, byla-li vytvo$ena na objednávku; objednatel se 

v takovém p$ípad" pova'uje za zam"stnavatele. Ustanovení § 61 se na tato díla 

nepou'ije.“ Z d"vodu absence zmín$né v#slovné formulace existovaly protich"dné 

názory, podle nich% se toto ustanovení vztahovalo i na autorská díla nevytvo!ená jen 

p!ímo autory, ale té% jin#mi subjekty, typicky právnick#mi osobami.77 Na základ$ 

tohoto argumentu byl nap!íklad po&íta&ov# program, vytvo!en# právnickou osobou 

prost!ednictvím smlouvy o dílo, bez dal'ího v re%imu zam$stnaneckého díla. 

                                                
 

77 Dob!ichovsk#, T. Ke zm$nám re%imu zam$stnaneckého díla v d"sledku novelizace autorského zákona. 
Právo pro podnikání a zam$stnání, 2006, &. 9, str. 11. 
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S uveden#m argumentem se neztoto%)uji, nebo( p!edchozí autorsk# zákon !e'il jak 

v ustanovení § 58 odst. 1, tak i v následujících odstavcích vztah autora zam$stnavatele, 

kde autorem mohla b#t jen fyzická osoba na základ$ ji% d!iv$ respektovaného principu. 

Tedy podle názoru JUDr. Tomá'e Dob!ichovského bylo t!eba tyto názory odmítnout, a 

to minimáln$ s ohledem na systematick# v#klad ustanovení § 58 AutZ. I tak s ohledem 

na sou&asnou úpravu ustanovení § 58 odst. 7 AutZ postrádá tento protich"dn# názor 

jakoukoli oporu. 

Dílo, které je zam$stnancem vytvo!eno mimo rámec jeho povinností 

vypl#vajících z pracovního vztahu a je vytvo!eno pro zam$stnavatele na objednávku, se 

nepova%uje za dílo vytvo!ené v pracovním pom$ru. Zam$stnavatel je v postavení 

objednatele a m"%e vytvo!ené dílo u%ít jen k ú&elu, kter# vypl#vá z uzav!ené smlouvy. 

Sjednání zvlá'tní licence jej oprav)uje u%ít dílo i nad rámec jeho ú&elu. V p!ípad$ díla 

vytvo!eného na objednávku, zákon autora neomezuje v u%ití díla, ani v ud$lení licence 

n$komu jinému. Toto se vztahuje i na dílo vytvo!ené na objednávku (na základ$ 

smlouvy o dílo) jinou osobou ne% zam$stnancem. I tady z"stávají autorská práva k dílu 

ve vlastnictví autora a objednatel nabude oprávn$ní k u%ití  díla ur&it#m zp"sobem. 

Ustanovení o díle na objednávku se rovn$% vztahuje i na kategorii sout$%ních d$l 

vytvo!en#ch autorem ve ve!ejné sout$%i. 

Nejvoln$j'í re%im pro autora nastává, pokud dílo vytvá!í nikoli z podn$tu 

zam$stnavatele &i objednatele – zjednodu'en$ !e&eno - na vlastní riziko a nabízí je ji% 

vytvo!ené.78 Z licen&ní smlouvy pak bude vypl#vat, jak rozsah oprávn$ní nabyvatele, 

tak omezení autora. 

V p!ípad$, %e zam$stnavatel objedná dílo u t!etích osob, které je dílem 

kolektivním ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 AutZ, jedná se o dílo zam$stnanecké. 

4.2.9 V!kon majetkov!ch práv 

Zam$stnanecké dílo se v sou&asné zákonné konstrukci autorského práva opírá o 

vazbu na autora. Autorem je nadále fyzická osoba, která dílo vytvo!í. Ani v sou&asné 

úprav$ nedochází k prolomení autorského principu. Zam$stnavatel se nem"%e stát 

                                                
 

78 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 173. 



 

 

53 

majitelem takového díla a nem"%e dojít ani ke zcizení v#lu&n#ch majetkov#ch 

autorsk#ch práv, proto%e dle sou&asného autorského zákona jsou tato majetková 

autorská práva nep!evoditelná inter vivos. Podot#kám, %e i u zam$stnaneckého díla 

rozli'ujeme práva majetková a práva osobnostní (morální). Zam$stnancova osobnostní 

práva k zam$stnaneckému dílu jsou nedot&ena. Zam$stnavatel je pouze nabyvatelem 

oprávn$ní k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv místo autora, dostává se 

do právního postavení jakoby se jednalo o jeho vlastní práva, ale ve skute&nosti jde o 

cizí majetková práva. Z d"vodu ochrany investic zam$stnavatele byl jejich v#kon 

zákonem sv$!en práv$ zam$stnavateli. Tato práva vykonává sv#m jménem a na vlastní 

ú&et. Majetková autorská práva spravuje zam$stnavatel u v'ech zam$stnaneck#ch d$l 

vytvo!en#ch v pracovn$právním nebo obdobném vztahu. Autorovi z"stávají „holá 

autorská práva.“ Není-li sjednáno jinak, nemá mo%nost vykonávat svá v#lu&ná 

majetková autorská práva. P!ipou'tí se tedy i jiná dohoda, která je v praxi mén$ &astá.  

Pokud není sjednáno jinak, zam$stnavatel vykonává sv#m jménem a na sv"j 

ú&et ve'kerá autorova majetková práva k dílu. Tedy zam$stnavatel ze zákona za 

zam$stnance vykonává majetková autorská práva k díl"m a to: 

• právo dílo u'ít 

• právo na autorskou odm"nu 

Sou&asná právní úprava nerozli'uje, zda se jedná o u%ití díla pro vnit!ní pot!ebu 

zam$stnavatele, &i zda p!i u%ití díla dochází k jeho zp!ístup)ování ve!ejnosti. 

Rozhodující není ani to, zda p!i takovém u%ití dochází ke zve!ejn$ní díla. 

Z autorskoprávního hlediska je nerozhodné, zda k u%ití díla dochází v rámci p!edm$tu 

&innosti zam$stnavatele, &i nikoli.79 

Zam$stnavatel je bez dal'ího oprávn$n dílo sám jak#mkoliv zp"sobem u%ít. 

Dále má právo ud$lovat nejen licence k oprávn$nému v#konu práva dílo u%ít, ale 

nap!íklad i právo uve!ej)ovat dílo pod sv#m jménem, zpracovávat dílo, spojovat 

s jin#m dílem.  

Právo k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv vzniká zam$stnavateli 

a% v okam%iku vytvo!ení díla. Tímto se má na mysli, okam%ik vzniku autorskoprávní 

                                                
 

79 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 556. 
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ochrany k dílu. Oprávn$nou osobou k v#konu nem"%e b#t jiná osoba ne% zam$stnavatel. 

Jinou osobou se má na mysli osoba, která autorovi nap!íklad p!id$luje práci a kontroluje 

její v#kon. V#jimkou z tohoto pravidla je ji% v#'e zmín$né agenturní zam$stnání. 

4.2.10 P'echod oprávn#ní zam#stnavatele 

Oprávn$ní zam$stnavatele k v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv je 

oprávn$ním majetkov#m, které je p!evoditelné a je p!edm$tem soukromoprávních 

vztah". V ustanovení § 58 odst. 1 AutZ je stanoveno, %e zam$stnavatel m"%e právo 

v#konu podle tohoto odstavce postoupit t!etí osob$ pouze se svolením autora, leda%e se 

tak d$je p!i prodeji podniku nebo jeho &ásti. V autorském zákon$ není stanovena 

zvlá'tní forma pro takové ud$lení souhlasu autora. Na ud$lení souhlasu není právní 

nárok a nelze se ho úsp$'n$ domáhat soudní cestou. 

V p!ípad$ smrti zam$stnavatele jako fyzické osoby je oprávn$ní k v#konu 

majetkov#ch autorsk#ch práv p!edm$tem d$dické delace. Zánikem zam$stnavatele, jako 

právnické osoby, p!echází v#'e stanovené oprávn$ní na právního nástupce za 

p!edpokladu, %e dochází ke zru'ení spole&nosti bez likvidace a jm$ní p!echází na 

právního nástupce. P!edpokladem pro zp$tné navrácení oprávn$ní k v#konu 

majetkového práva k dílu autorovi je smrt nebo zánik zam$stnavatele bez právního 

nástupce. Z v#kladu lze dovodit, %e se jedná o zp$tn# zákonn# p!echod práva v#konu na 

autora. Je-li spole&nost zru'ena bez právního nástupce, m"%e autor dát svolení k tomu, 

aby bylo oprávn$ní zam$stnavatele k v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv postoupeno 

likvidátorem p!i úkonech sm$!ujících k likvidaci spole&nosti nebo p!i rozd$lení 

likvida&ního z"statku. Obdobn# postup se bude aplikovat p!i zpen$%ení konkurzní 

podstaty. V p!ípad$ smrti zam$stnavatele je rozhodující skute&ností, p!ihlásí-li se d$dic 

k pokra&ování &innosti zam$stnavatele dle ustanovení § 13 ,ivnostenského zákona. 

Zmín$né ustanovení § 58 odst. 2 AutZ upravuje konsolida&ní zásadu autorského práva 

v tom smyslu, %e autor nab#vá z d"vodu v#'e zmín$n#ch okolností zp$t oprávn$ní 

k v#konu sv#ch majetkov#ch práv. Nabytí oprávn$ní v#konu t$chto práv autorem je 

v#razem povahy nep!evoditelnosti t$chto práv.80 

                                                
 

80 D"vodová zpráva k zákonu &. 216/2006 Sb. 
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Získání licence autorem 

V p!ípad$ vzniku autorského díla, jako díla zam$stnaneckého, má autor mo%nost 

v#konu nebo participace na v#konu majetkov#ch autorsk#ch práv pouze z d"vod" 

stanoven#ch zákonem a to: 

a. nabytím oprávn$ní v#konu t$chto práv smrtí nebo zánikem zam$stnavatele (viz 

v#'e zmín$né ustanovení § 58 odst. 2 AutZ); 

b. nevykonává-li zam$stnavatel majetková práva k zam$stnaneckému dílu v"bec 

nebo je vykonává nedostate&n$, má autor právo po%adovat, aby mu 

zam$stnavatel za obvykl#ch podmínek ud$lil licenci, leda%e existuje na stran$ 

zam$stnavatele záva%n# d"vod k jejímu odmítnutí (§ 58 odst. 3 AutZ). 

Ustanovení § 58 odst. 3 AutZ chrání oprávn$né zájmy autora na 'í!ení jeho díla. Autor 

má jednak relativní právo na získání !ádné licence k u%ití díla, resp. právo na uzav!ení 

licen&ní smlouvy za obvykl#ch podmínek, tak i právo podlicence. Obvyklost licen&ních 

podmínek m"%e b#t p!edm$tem znaleckého posouzení, nebo( jde o otázku skutkovou. 

Zde není rozhodující, zda povinnost k dostate&nému v#konu majetkov#ch autorsk#ch 

práv byla mezi autorem a zam$stnavatelem sjednána &i nikoli.  

Jestli%e zam$stnavatel bez záva%n#ch d"vod" odmítá ud$lit licenci k u%ití 

zam$stnaneckého díla, má autor právo na soudní ochranu. Autorsk# zákon pojem 

záva%n# d"vod blí%e nespecifikuje. Posuzuje se podle konkrétních okolností p!ípadu a 

musí b#t v ka%dém p!ípad$ ur&it# a prokazateln#. D"vodem ur&itosti a prokazatelnosti 

je právo autora na nahrazení obsahu licence soudním rozhodnutím. Soud tedy m"%e, dle 

ustanovení § 161 odst. 3 OS-, v#rokem v rozsudku nahradit chyb$jící svolení 

zam$stnavatele. Nej&ast$ji se jedná o d"vody, t#kající se majetkov#ch oprávn$n#ch 

zájm" zam$stnavatele, ale i d"vody osobní povahy, do kter#ch nem"%e b#t bez 

právního d"vodu zasa%eno dle ustanovení § 3 odst. 1 Ob&Z. 

Je zapot!ebí uvá%it i tu skute&nost, zda obsah zam$stnaneckého díla není p!edm$tem 

obchodního tajemství, je% samo je p!edm$tem práv nále%ejících k zam$stnavatelovu 

podniku podle § 17 ObchZ, a které pat!í zam$stnavateli. V takovém p!ípad$ by do'lo 
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k soub$hu ochran (dvou odli'n#ch p!edm$t" ve dvou odli'n#ch právních re%imech), 

kter# by bylo mo%no zohlednit i z hlediska odst. 3. 81 

Dal'ími záva%n#mi d"vody mohou b#t jak d"v$rné informace, tak i v praxi se 

vyskytující d"vody sout$%n$právního charakteru. 

Pokud zam$stnanec sjedná ve smlouv$ se zam$stnavatelem, %e v#kon 

majetkov#ch práv z"stává zam$stnanci a zam$stnanec poskytne zam$stnavateli 

pot!ebná svolení formou licence82, zam$stnanec je oprávn$n ud$lit jiné osob$ svolení 

k u%ití. Ve smlouv$ mohou dále sjednat i to, %e k ud$lení licence jiné osob$ je zapot!ebí 

p!edchozího souhlasu zam$stnavatele. Nebude-li dohodnuta odchylná úprava a ud$lí-li 

licenci zam$stnanec – autor díla, bude licence neplatná, nebo( takovému autorovi ze 

zákona nep!íslu'í v#kon majetkov#ch práv. 

Institut v#konu majetkov#ch práv zam$stnavatele je t!eba rozli'ovat od v#hradní 

licence. Pokud je osoba vykonavatelem majetkov#ch práv, je oprávn$na ud$lovat 

svolení k u%ití díla jiné osob$ (tzv. licence) s právem poskytovat takové oprávn$ní dál 

(tzv. podlicence) bez souhlasu autora. Na rozdíl od nabyvatele licence, kter# ud$luje 

jiné osob$ podlicenci pouze se souhlasem autora. 

Licence i právo v#konu jsou postupitelné pouze se souhlasem autora. Souhlas se 

ani v jednom p!ípad$ nevy%aduje pouze u p!evodu podniku, pop!ípad$ jeho &ásti (není-

li toto dohodou stran vylou&eno).83 

4.2.11 Osobnostní práva u zam#stnaneckého díla 

Jak ji% bylo v#'e zmín$no, osobnostní práva z"stávají nedot&ena a nále%í 

zam$stnanci (autorovi díla) na rozdíl od majetkov#ch práv k dílu, která jsou 

vykonávána zam$stnavatelem. Zárove) autorsk# zákon upravuje v ustanovení § 58 odst. 

4 právní domn$nku, na základ$ které, je zam$stnavatel oprávn$n k ur&it#m zásah"m do 

osobnostních práv. Jestli%e zam$stnavatel vykonává majetková autorská práva 

k zam$stnaneckému dílu, má se za to, %e autor k n$kter#m zp"sob"m nakládání s dílem 

                                                
 

81 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 563. 
82 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 172. 
83 K!es(anová, V. N$které aktuální otázky souvisejíci s novou autorskoprávní úpravou. Právo a 
podnikání, 2002, & 10, str. 8. 
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svolil. Jde o dovolená jednání zam$stnavatele,84 která omezují autora díla v jeho 

v#lu&n#ch osobnostních právech. Jedná se o dispozitivní ustanovení, kde se domn$nka 

v#konu práv zam$stnavatele pou%ije v p!ípad$, %e zam$stnanec si se zam$stnavatelem 

nedohodne odchylnou úpravu. P!ipou'tí se tedy sjednání odli'né úpravy, která bude 

p!ízniv$j'í pro zam$stnance jako autora díla. Autorsk# zákon ú&elov$ dispozitivn$ 

omezuje n$která osobnostní autorská práva k zam$stnaneckému dílu, tedy zohled)uje 

skute&nost, %e i v#kon v#lu&n#ch osobnostních autorsk#ch práv m"%e mít majetkové 

dopady pro mo%nost hospodá!ského zhodnocení díla.  

Není-li sjednáno jinak, je autor zam$stnaneckého díla omezen ve v#konu t$chto 

v#lu&n#ch osobnostních práv: 

a. v rozhodnutí o zve$ejn"ní díla, kde p!edpokládáme jeho ud$lení souhlasu 

ke zve!ejn$ní díla, 

b. v nedotknutelnosti díla, kde platí, %e zam$stnanec ud$lil souhlas 

k úpravám zam$stnaneckého díla, zpracování díla v&etn$ p!ekladu, 

spojení s jin#m dílem a za!azení do díla souborného zam$stnavatelem 

nebo osobou pov$!enou zam$stnavatelem, 

c. v rozhodování zda a jak#m zp%sobem má b#t uvedeno autorství, má se za 

to, %e zam$stnanec ud$lil souhlas k tomu, aby zam$stnavatel uvád$l 

zam$stnanecké dílo na ve!ejnosti pod sv#m jménem, zejména u díla 

kartografického, po&íta&ového programu a databázi. 

Omezení v#lu&n#ch osobnostních autorsk#ch práv musí b#t pouze v rozsahu 

nezbytném pro v#kon v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv zam$stnavatele. Rovn$% 

platí, %e uvedením díla na ve!ejnost pod jménem zam$stnavatele není vylou&eno 

v#lu&né osobnostní právo autora b#t za autora ozna&en.85 

4.2.12 Dokon&ení nehotového zam#stnaneckého díla 

Novelizace autorského zákona &. 126/2006 se dotkla i ustanovení § 58 odst. 5 

AutZ, ve kterém se má za to, %e autor ud$lil zam$stnavateli svolení k dokon&ení svého 

                                                
 

84 Chaloupková, H., Hol#, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m 
(autorsk# zákon) a p!edpisy související. Komentá!. 3 vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 92. 
85 Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 564. 
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nehotového zam$stnaneckého díla pro p!ípad, %e jeho právní vztah k zam$stnavateli 

skon&í d!íve, ne% dílo dokon&í, jako% i pro p!ípad, %e budou existovat d"vodné obavy, 

%e zam$stnanec dílo nedokon&í !ádn$ nebo v&as v souladu s pot!ebami zam$stnavatele, 

leda%e je sjednáno jinak. Zde se jedná o dispozitivní ustanovení, které obsahuje právní 

domn$nku.  

P!edchozí úprava tohoto ustanovení p!edpokládala uskute&n$ní v#zvy 

k dodate&nému pln$ní, je% byla adresována zam$stnanci pro p!ípad, %e bude v prodlení 

s vytvo!ením zam$stnaneckého díla anebo zanikne-li jeho závazek dokon&it takové dílo 

smrtí nebo pro nemo%nost pln$ní. 

U d!ív$j'ího skon&ení pracovn$právního &i obdobného právního vztahu mezi 

zam$stnavatelem a zam$stnancem se nutn$ nemusí jednat o skon&ení celého právního 

vztahu, ale o zánik pracovn$právní povinnosti zam$stnance vykonávat pro 

zam$stnavatele práci, která spo&ívá ve vytvá!ení díla. 

D"vodnou obavou je kup!íkladu to, %e zam$stnanec, s ohledem na &asové 

prodlení &i kvalitu dosud odvedené práce, nedokon&í dílo !ádn$ nebo v&as v souladu 

s pot!ebami zam$stnavatele. Zda obavy zam$stnavatele byly skute&n$ od"vodn$né, 

bude soudem posouzeno s ohledem na konkrétní okolnosti p!ípadu. 

Jde o velmi praktické a ochranu investic realizující ustanovení, nebo( se &asto 

stává, %e zam$stnanec z jakéhokoli d"vodu ukon&í náhle pracovní pom$r, a tím postaví 

zam$stnavatele z hlediska p!edchozí právní úpravy do obtí%n$ !e'itelné situace, jak 

zajistit,86 aby investice p!i vytvá!ení díla nebyla zcela zma!ena. 

4.2.13 Odm#na 

Rovn$% v ustanovení § 58 odst. 6 AutZ platí právní domn$nka, %e autorova 

p!im$!ená odm$na za vytvo!ení zam$stnaneckého díla je ji% vyplácena zam$stnanci 

v rámci jeho mzdy, respektive v jiné odm$n$ za práci autora. Takté% toto dispozitivní 

ustanovení zakládá mo%nost vzájemné dohody na jiné úprav$ mezi zam$stnavatelem a 

zam$stnancem. U zam$stnaneck#ch d$l dochází k soub$hu vztahu autorskoprávního a 

vztahu pracovn$právního. Odm$nou za vytvo!ení zam$stnaneckého díla, v rámci pln$ní 

                                                
 

86 *ermáková-Vl&ková, A., Smejkal V. Autorská díla v hromadn#ch sd$lovacích prost!edcích.Praha : 
Linde, 2009, str. 114. 
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pracovních povinností, je tedy mzda nebo jiná odm$na v p!ípad$ dohod. Autor 

zam$stnaneckého díla má právo na p!im$!enou dodate&nou odm$nu pouze v p!ípad$, %e 

by se mzda nebo jiná odm$na vyplácená zam$stnavatelem, dostala do zjevného 

nepom$ru k zisku z vyu%ití práv k zam$stnaneckému dílu a v#znamu takového díla pro 

dosa%ení zisku. P!i ur&ení dodate&né v#'e odm$ny je zapot!ebí v%dy posoudit v#znam 

díla pro dosa%ení zisku v porovnání s jinou hospodá!skou &inností zam$stnavatele. 

Takovouto &inností je nap!íklad &innost marketingová a reklamní. Zam$stnanec je 

oprávn$n po%adovat i opakovanou dodate&nou odm$nu, a to v%dy, kdy% se mzda nebo 

jiná autorova odm$na dostane do zjevného nepom$ru k zisku zam$stnavatele z vyu%ití 

práv k dílu.  

Zam$stnanec nemá právo na p!im$!enou dodate&nou odm$nu v p!ípad$ 

po&íta&ov#ch program", databází a kartografick#ch d$l, která nejsou díly kolektivními, 

leda%e je mezi zam$stnavatelem a autorem sjednána jiná úprava. 

4.2.14 Trvání práv ze zam#stnaneckého díla 

Právo v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv vzniká zam$stnavateli 

okam%ikem vytvo!ení díla, tedy vznikem autorskoprávní ochrany k dílu. Tímto 

okam%ikem zárove) dochází k omezení autora ve v#konu sv#ch práv k sob$ samému i 

ve vztahu k t!etím osobám, pokud ov'em ze smlouvy nebo ze zákona (§ 41 AutZ) 

nevypl#vá n$co jiného. Nedojde-li mezi autorem a zam$stnavatelem ke sjednání 

odchylné dohody od okam%iku vzniku díla, vzniká zam$stnavateli právo v#konu ze 

zákona (ex lege) v plném rozsahu, zcela nezávisle na v"li autora &i zam$stnavatele.87 

Poté ji% není mo%né dohodnout odchylnou úpravu. 

Práva zam$stnavatele ze zam$stnaneckého díla trvají i po skon&ení 

pracovn$právního &i slu%ebního vztahu nebo pracovního vztahu &lena k dru%stvu, 

eventuáln$ vztahu zalo%eného smlouvou o dílo, pokud platí re%im zam$stnaneckého 

díla.88 Tedy zam$stnavatel je i nadále oprávn$n vykonávat ve'kerá majetková práva 

k zam$stnaneckému dílu, a to po celou dobu autorskoprávní ochrany. To znamená, 

                                                
 

87 +vestka, J., Dvo!ák, J. a kolektiv. Ob&anské právo hmotné 3. Páté, jubilejní aktualizované vydání. 
Praha : Wolters Kluwer *R, a. s., 2009, str. 220. 
88 Chaloupková, H., Svobodová, H., Hol#, P. Autorsk# zákon. Komentá!. Praha : C. H. Beck, 2001, str. 
92. 
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v p!ípad$ práv autora – zam$stnance, 70 let po jeho smrti. Práva ze zam$stnaneckého 

díla zanikají u osoby fyzické smrtí zam$stnavatele a osoby právnické zánikem 

zam$stnavatele, nemá-li tato právního nástupce. 

4.2.15 Pou$ití ustanovení § 58 i pro v!konného um#lce a jeho v!kony 

Na základ$ novely autorského zákona z roku 2006 se ustanovení o 

zam$stnaneckém díle obdobn$ pou%ije i na v#konného um$lce (zam$stnaneck# 

um$leck# v#kon). Jedná se o odkazovací právní normu obsa%enou v ustanovení § 74 

AutZ. D"vodem zvolení tohoto ustanovení, odkazujícího na pou%ití hlavy I, je 

povahová p!íbuznost práva v#konného um$lce k právu autorskému. Tím máme na mysli 

p!íbuznost v d"sledku jejich nehmotn#ch p!edm$t".  

U um$leckého v#konu, se na rozdíl od autorského díla, nevy%aduje jedine&nost, 

ale pouze osobitost, nebo( je zvlá'tním projevem osobnostní povahy. Je t!eba ho 

odli'ovat od autorského díla. Jde o nehmotn# statek provázející autorské dílo, jen% je na 

existenci díla závisl#. A% na v#jimku obsa%enou v ustanovení § 67 odst. 1 v$ta druhá 

AutZ, nem"%e um$leck# v#kon sám o sob$ bez díla existovat. 

Za um$leck# v#kon se pova%uje v#kon demonstrativn$ uveden# v ustanovení 

§ 67 odst. 1 AutZ, a tím je v#kon herce, zp$váka, hudebníka, tane&níka, dirigenta, 

sbormistra, re%iséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, p!edvádí nebo jinak 

provádí um$lecké dílo a v#tvory tradi&ní lidové kultury. Za um$leck# v#kon se 

pova%uje té% v#kon artisty, ani% je jím provád$no um$lecké dílo.  

4.2.16 Správa majetkov!ch práv 

Od v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv k zam$stnaneckému dílu, 

vypl#vajícího p!ímo ze zákona, se odli'uje správa t$chto práv vznikající 

prost!ednictvím smlouvy mezi autorem a správcem. Na správu se neaplikuje 

autorskoprávní smlouva, ale v$t'inou podtyp smlouvy p!íkazní (§ 724 a násl. Ob&Z), 

kterou je smlouva o obstarání v$cí podle § 733 a% 736 Ob&Z. Nevypl#vá-li z obsahu 

smlouvy n$co jiného, obstaratel nebo p!íkazník jedná vlastním jménem na ú&et autora. 

Rozsah správy majetkov#ch práv je stanoven p!ímo ve smlouv$. 
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P!edm$tem této smlouvy je správa cizího majetkového autorského práva, jen% 

z"stává zachována autorovi. Právní povahou se jedná o sv$!eneckou správu (k tzv. 

v$rné ruce), a to autorského práva jako obsahového celku.89 

Na základ$ ustanovení § 262 odst. 1 a 2 ObchZ, je% umo%)uje stranám pod!ídit 

jejich vzájemn# závazkov# vztah prost!ednictvím písemné dohody obchodnímu zákonu, 

se m"%e jednat o uzav!ení komisioná!ské smlouvy podle § 577 a% 590 ObchZ. Zvlá'tní 

právní úprava je stanovena autorsk#m zákonem pro kolektivní správu práv. 

Rozdílnost smluvní správy od zákonného postoupení oprávn$ní k v#konu 

v#lu&n#ch majetkov#ch autorsk#ch práv spo&ívá v rozsahu správy, vystupování správce 

v"&i t!etím osobám a v#nos" z t$chto práv. 

4.2.17 Dispozitivnost ustanovení § 58 AutZ 

Celkové zvlá'tní ustanovení o zam$stnaneckém díle ponechává prostor 

dispozitivní úprav$. Prost!ednictvím smluvní volnosti je umo%n$no sjednání 

odchylného právního re%imu mezi zam$stnancem a zam$stnavatelem. Odli'ná dohoda 

stran m"%e b#t uskute&n$na nejenom prost!ednictvím smlouvy pracovní, ale i smlouvy 

zvlá'tní. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno n$co jiného, bude se v konkrétním 

p!ípad$ aplikovat zákonná úprava. Jak ji% v#'e zmín$n# p!íklad nazna&uje, je pro 

zam$stnavatele v#hodné sjednat se zam$stnancem dohodu, umo%)ující zam$stnavateli 

postoupení práva v#konu majetkov#ch práv t!etím osobám (§ 58 odst. 1 v$ta druhá 

AutZ). 

4.3 Kolektivní dílo 

4.3.1 Právní úprava kolektivního díla 

Dal'ím zaveden#m pojmem, obsa%en#m v ustanovení § 59 autorského zákona, 

je pojem kolektivní dílo, které je zmín$no v &l. 1 odst. 4 sm$rnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o dob$ ochrany autorského 

práva a ur&it#ch práv s ním souvisejících. Podn$tem pro zvlá'tní zákonnou úpravu 

                                                
 

89 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 561. 
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kolektivního díla bylo komunitární právo. V harmoniza&ní sm$rnici v &l. 1 odst. 4 je 

tedy stanoveno, %e pokud &lensk# stát p!ijme zvlá'tní ustanovení o autorském právu pro 

díla kolektivní, po&ítá se doba ochrany podle odst. 3, tedy od oprávn$ného sd$lení díla 

ve!ejnosti (zve!ejn$ní), a to s v#jimkou p!ípad", kdy fyzické osoby, které vytvo!ili dílo 

jako takové, jsou jako takové ozna&eny ve verzích díla, které byly zve!ejn$ny. Dále se v 

daném ustanovení stanoví, %e jím nejsou dot&ena práva identifikovateln#ch autor", 

jejich% identifikovatelné p!ísp$vky jsou ozna&eny v takov#ch dílech. Na tato díla se pak 

pou%ije úprava obecné doby trvání majetkov#ch práv uvedena v odst. 1, a to po dobu 

%ivota autora a následujících 70 let od okam%iku jeho smrti. Pro spoluautorská díla platí 

úprava odst. 2, kdy se doba 70 let za&ne po&ítat a% od okam%iku smrti posledního 

%ijícího autora. 

Jedná se o tradi&ní institut autorského práva francouzského (+œuvre collective), 

kter# je v ustanovení autorského zákona pou%it v souladu s celkovou koncepcí posilující 

ochranu investice do vytvo!ení díla.90  

4.3.2 Pojem kolektivního díla 

P!edchozí autorsk# zákon &. 35/1965 Sb. pojem kolektivní dílo neobsahoval. Ze 

sou&asného ustanovení § 59 odst. 1 AutZ vypl#vá, %e jde o dílo, na jeho% tvorb$ se 

podílí více autor", je vytvá!eno z podn$tu a pod vedením jedné osoby, a to fyzické nebo 

právnické (iniciátora) a uvád$no na ve!ejnosti pod jejím jménem, p!i&em% p!ísp$vky 

zahrnuté do takovéhoto díla nejsou zp"sobilé samostatného u%ití. Pojmov$ jde o dílo 

jediné, i kdy% vzniká z více p!ísp$vk". Kolektivní dílo je investi&n$ velice náro&né, co% 

ostatn$ vypl#vá z ji% v#'e napsaného, nebo( na tvorb$ takového kolektivního díla se 

podílí více autor". Abychom mohli hovo!it o díle kolektivním, musejí b#t kumulativn$ 

napln$ny jeho pojmové znaky obsa%ené v ustanovení § 59 odst. 1 AutZ. 

V#slovn$ je stanoveno, %e kolektivním dílem není podle ustanovení § 59 odst. 3 

AutZ dílo audiovizuální a dílo audiovizuáln$ u%ité. D"vodem, pro& do'lo k vylou&ení 

t$chto d$l, jako%to d$l kolektivních, je snaha zákonodárce zabránit tomu, aby v#robce z 

ex lege vykonával ve'kerá majetková práva. Na rozdíl od t$chto d$l jsou za typická 

kolektivní díla pova%ována p!edev'ím díla kartografická. D"vodem této kategorizace je 
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skute&nost, %e p!ísp$vky zahrnuté do tohoto díla nejsou samostatn$ p!edm$tem 

autorského práva. Kartografická díla vytvo!ená na objednávku, a( ji% jsou nebo nejsou 

kolektivními díly budou v%dy v re%imu ustanovení § 58 AutZ, a to v d"sledku odst. 7 

daného paragrafu. Dále mezi kolektivní díla !adíme i po&íta&ové programy a databáze. 

Zákon tedy krom$ ji% v#'e zmín$né v#jimky nevylu&uje i jiné druhy kolektivních d$l.  

4.3.3 Tvorba kolektivního díla z podn#tu 

Vznik díla z podn$tu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby (investora) je 

jedním z pojmov#ch znak" kolektivního díla. Tato osoba, pod jejím% jménem se dílo 

uvádí na ve!ejnost nemusí b#t &lenem autorského kolektivu (tento znak kolektivní dílo 

odli'uje od spoluautorství). Pod pojmem podn$t se rozumí podn$t právn$ relevantní, 

kter# je pro jiné osoby závazn#. Podn$tem se má na mysli zejména: 

• pracovní p$íkaz zam"stnavatele; kolektivní dílo je tedy zárove) dílem 

zam$stnaneck#m a podléhá eo ipso re%imu zam$stnaneckého díla,91 

• objednávka; tato kolektivní díla se pova%ují za díla zam$stnanecká, 

objednatel je pova%ován za zam$stnavatele. 

Kup!íkladu není mo%né, aby tímto podn$tem byl pouze prost# nápad, impulz nebo 

morální povzbuzení. P!i podn$tu investora se nejedná o faktické vytvo!ení díla tímto 

investorem jako autorem. Tato osoba m"%e b#t jedním z autor" za p!edpokladu, %e je 

osobou fyzickou. Pod pojmem vedení se má na mysli konstantní dozor v#konu tvo!ivé 

&innostia jeji !ízení. Spo&íva zejména v udávání celkové koncepce, obsahového &i 

hospodá!skeho charakteru díla a kon$&ného vzhledu. 

4.3.4 Uvád#ní díla pod jménem investora 

Abychom mohli hovo!it o kolektivním díle, je zapot!ebí splnit podmínku 

uvedení p!edm$tného díla pod jménem investora. Na rozdíl od zam$stnaneckého díla, 

kde je mo%nost uvedení díla pod jménem zam$stnavatele upravena dispozitivn$, u 

kolektivního díla jde o povinnost tak u&init. Jestli%e investor neuvede dílo pod sv#m 

jménem, nejedná se o dílo kolektivní, n#br% o prosté dílo na objednávku. Nemyslím si, 

                                                
 

91 Telec, I., T"ma, P. Autorsk#  zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 570. 
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%e uvedení nebo neuvedení díla pod jménem investora by m$lo hrát zásadní roli pro 

vznik kolektivního díla. Podle mého názoru je dosta&ujíci, %e takovéto, &asto investi&n$ 

náro&né dílo je vytvá!eno z podn$tu a pod vedením investora. 

I u kolektivního díla m"%e dojít k omezení v#lu&n#ch osobnostních práv autora, 

a to z d"vodu uvedení díla pod jin#m jménem ne% jménem autora. V t$chto p!ípadech je 

vy%adován souhlas autora. U kolektivního zam$stnaneckého díla je dané omezení 

dispozitívn$ stanoveno p!ímo v autorském zákon$, a to v ustanovení § 58 odst. 4. 

Z konstrukce kolektivního díla vypl#va, %e tento souhlas m"%e b#t u&in$n i tím, %e autor 

konkludentn$ akceptuje podn$t k vytvo!ení tv"r&ího p!ísp$vku do díla kolektivního. 

Není zde vylou&eno v#lu&né osobnostní právo autora b#t za autora ozna&ován, na 

základ$ ustanovení § 11 odst. 2 AutZ, i kdy% je kolektivní dílo uvád$no na ve!ejnost 

pod jménem investora. V opa&ném p!ípad$ by se jednalo o omezení nad rámec 

nezbytn# pro v#kon v#lu&n#ch majetkov#ch práv k dílu.  

4.3.5 Odli"nost kolektivního díla od jin!ch d#l autorsk!ch 

Jak ji% bylo v#'e zmín$no, skládá se kolektivní dílo z více p!ísp$vk", které 

nejsou schopny samostatného u%ití. Zákonné právo v#konu majetkov#ch práv se 

nevztahuje k jednotliv#m p!ísp$vk"m, ale jenom k dílu kolektivnímu. Kolektivní díla 

jsou podobná, nikoli v'ak toto%ná s díly souborn#mi, a tedy není mo%né je zam$)ovat. 

Jak díla souborná, tak i díla zpracovaná jsou schopny samostatného u%ití a jsou pojmov$ 

tv"r&ími p!ísp$vky p"vodními. Nejsou tudí% spln$ny legální pojmové znaky díla  

kolektivního.92 Souborn#mi díly jsou nap!íklad encyklopedie a &asopisy. 

Ze sou&asné právní úpravy  vypl#vá, %e kolektivním dílem nem"%e b#t 

seskupení dvou a více autor", které není autorsk#m dílem samo o sob$. Do re%imu 

kolektivních d$l nespadají ani díla u%itá ve spojení (tzv. díla spojená), nebo( spojením 

t$chto d$l z d"vodu spole&ného u%ití nevzniká dílo nové, a to ani v tom p!ípad$, pokud 

by taková autorská díla vznikla od samého po&átku pro u%ití v tomto spole&ném spojení. 

Povahov$ jde o p!ísp$vky, které jsou zp"sobilé b#t samostatn$ u%ity. Tedy kolektivním 

dílem nem"%e b#t kup!íkladu dílo literární s ilustrací &i hudební dílo s textem jako je 

píse). 
                                                
 

92 Telec, I., T"ma, P. Autorsk# zákon. Komentá!. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 570. 
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4.3.6 Kogentnost ustanovení § 59 

Ustanovení o kolektivním díle je upraveno kogentn$. Není p!ípustné m$nit 

rozsah daného ustanovení prost!ednictvím smluvního ujednání. Nelze nap!íklad 

smluvn$ ur&it, zda je dílo dílem kolektivním v re%imu ustanovení § 59 Autz &i nikoli. 

Iniciátorovo právo v#konu majetkov#ch práv je lze tedy získat jenom ze zákona. Je tedy 

velmi obtí%né identifikovat, zda se jedná o dílo kolektivní nebo o dílo s pluralitou 

autor", pop!ípad$ o sou&asné u%ití více d$l. Je zapot!ebí zkoumat, zda jsou napln$ny 

pojmové znaky kolektivního díla stanovené tímto zákonem. V%dy je t!eba zab#vat se 

tím, zda p!ísp$vky jednotliv#ch autor" jsou schopny samostatného u%ití, zda dílo vzniká 

nejen z podn$tu, ale i pod vedením ur&ité osoby, jako% i tím, zda je dílo uvád$no na 

ve!ejnost pod jménem takové osoby.93 Z d"vodu, %e re%im zam$stnaneckého díla je 

upraven dispozitivn$, není vylou&eno omezení v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch 

autorsk#ch práv investorem prost!ednictvím smluvního ujednání. 

4.3.7 Kolektivní dílo jako dílo zam#stnanecké 

Kolektivní dílo vytvo!ené zam$stnancem (autorem díla) podle ustanovení § 58 

odst. 1 AutZ je v%dy zam$stnaneck#m dílem. V tomto p!ípad$ nejde o zvlá'tní úpravu. 

Z hlediska právního re%imu se kolektivní dílo bude pova%ovat za dílo 

zam$stnanecké podle § 58 AutZ, a to i v p!ípad$, %e bude vytvo!eno na objednávku 

v d"sledku ustanovení § 59 odst. 2 AutZ.94 V takovém p!ípad$ se objednatel pova%uje 

za zam$stnavatele. Vytvá!í se právní fikce o tom, %e i kolektivní díla vytvo!ená na 

objednávku jsou pova%ována za díla zam$stnanecká. Objednávka je právn$ relevantní 

podn$t investora, která sm$!uje k vytvo!ení p!ísp$vku kolektivního díla a zhotovitel 

dan# p!ísp$vek vytvá!í s v$domím mo%ného za!azení p!ísp$vku do kolektivního díla. 

P!edm$tem smlouvy o dílo nem"%e b#t vytvo!ení prostého díla na objednávku, ale 

vytvo!ení daného p!ísp$vku. 

Z d"vodu zákonného roz'í!ení re%imu zam$stnaneckého díla i na kolektivní díla, 

která pojmové znaky zam$stnaneckého díla jinak nespl)ují, vymezuje autorsk# zákon 

                                                
 

93 K!i%, J., Holcová, I., Korda&, J., K!es(anová, V. Autorsk# zákon. Komentá! a p!edpisy související. 2. 
Aktualizované vydání. Podle stavu k 1.9.2005. Praha : Linde, 2005, str. 178. 
94 viz. Smejkal, V. Z pohledu informa&ních technologií. Právní rádce, 2000, &. 10, str. 25. 
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tato díla jako zvlá'tní právní kategorii. O zvlá'tní právní úpravu nejde u kolektivních 

d$l, které byly vytvo!eny autory (zam$stnanci) v pracovním pom$ru. Jde v%dy o 

zam$stnanecká díla ve smyslu ustanovení § 58 AutZ.  

Není-li dohodnuto jinak, oprávn$ní k v#konu v#lu&n#ch majetkov#ch 

autorsk#ch práv ke kolektivnímu dílu vzniká investorovi. I v tomto p!ípad$ jde u 

kolektivního díla o úpravu dispozitivní, stejn$ jako tomu je u d$l zam$stnaneck#ch. 

Dochází i k omezení n$kter#ch osobnostních práv autor" ve prosp$ch investora a je i 

aktivn$ v$cn$ legitimován k ochran$ autorského práva (v#konu majetkov#ch práv) 

v rozsahu stanoveném zákonem.95 

Za p!edpokladu, %e se odm$na vyplacená autorovi dostane do zjevného 

nepom$ru k zisku z vyu%ití práva ke kolektivnímu dílu a v#znamu takového p!ísp$vku 

pro dosa%ení takového zisku dle ustanovení § 58 odst. 6 AutZ, vzniká zhotoviteli 

tv"r&ího p!ísp$vku do kolektivního díla právo na dodate&nou odm$nu. 

V p!ípad$, %e dojde ke st!etu díla kolektivního a díla na objednávku, má podle 

ustanovení § 59 odst. 2 p!ednost re%im díla kolektivního. Jedná-li se tedy o kolektivní 

díla, nelze aplikovat ustanovení § 61 AutZ upravující dílo na objednávku.  Investor díla 

kolektivního má mnohem siln$j'í postavení ne%li b$%n# objednatel díla. Objednatel je 

oprávn$n podle § 61 AutZ u%ít dílo pouze k ú&elu vypl#vajícímu ze smlouvy. 

4.3.8 Trvání majetkov!ch práv 

Posouzení, zda se v konkrétním p!ípad$ jedná o dílo kolektivní &i nikoli, je 

v#znamné z hlediska ur&ení doby trvání majetkov#ch autorsk#ch práv k dílu, nebo( u 

kolektivních d$l platí zvlá'tní zákonná úprava doby trvání majetkov#ch práv. Dobou 

trvání majetkov#ch práv máme na mysli i dobu trvání iniciátorova práva v#konu 

majetkov#ch práv. Jak je ji% v#'e uvedeno, tato doba je jedinou otázkou upravenou 

komunitárním právem ve vztahu ke kolektivním díl"m.  

Pro kolektivní díla platí zvlá'tní právní úprava trvání majetkov#ch práv 

obsa%ená v ustanovení § 27 odst. 3 AutZ. Majetková práva ke kolektivnímu dílu trvají 

70 let od zve!ejn$ní, tedy od prvého oprávn$ného zp!ístupn$ní díla ve!ejnosti. Jde o 
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p!ípad, kdy tv"rci díla nejsou za autory p!i zp!ístupn$ní díla ozna&eni. Platí tady stejná 

úprava doby trvání majetkov#ch práv jako u d$l anonymních a pseudonymních. 

P!ipou'tí se, aby kolektivní dílo bylo na ve!ejnost uvád$no pod jménem 

iniciátora, a sou&asn$, aby byla u díla nebo na díle ozna&ena jména autor", kte!í dílo 

jako takové vytvo!ili. V takov#ch p!ípadech se trvání majetkov#ch práv ke 

kolektivnímu dílu !ídí ustanovením § 27 odst. 1 AutZ nebo u spoluautor" § 27 odst. 2 

AutZ.96 

Tato úprava se pou%ije i na kolektivní díla zam$stnanecká. 
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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# 
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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. 
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Seznam pou$it!ch zkratek 

AZ – zákon &. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorsk#m a o zm$n$ n$kter#ch zákon" (autorsk# zákon), ve zn$ní pozd$j'ích 

p!edpis" 

Ob&Z – zákon &. 40/1964 Sb., ob&ansk# zákoník, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis" 

OS( – ob&ansk# soudní !ád &. 99/1963 Sb., ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis" 

ObchZ – zákon &. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn$ní pozd$j'ích 

p!edpis" 

TrZ - zákon &. 40/2009 Sb., trestní zákoník ú&inn# od 1.1.2010 

ZPr – zákon &. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn$ní pozd$j'ích p!edpis" 

LPS – Listina základních práv a svobod (viz. Usnesení p!edsednictva *eské 

národní rady o vyhlá'ení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako sou&ást 

ústavního po!ádku *eské republiky &. 2/1993 Sb. ve zn$ní zákona &. 162/1998 Sb.) 

MS – m$stsk# soud 

ESD – Soudní dv"r Evropsk#ch spole&enství (Evropsk# soudní dv"r) 

R – po!adové &íslo rozhodnutí podle Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

(&íslování !ady ve v$cech ob&anskoprávních, pozd$ji ve v$cech ob&anskoprávních, 

obchodn$právních, správn$právních) 

WIPO – World Intellectual Property Organisation 

RÚB – Bernská úmluva o ochran$ literárních a um$leck#ch d$l z 9. 9. 1886, 

dopln$ná v Pa!í%i dne 4. kv$tna 1896, revidována v Berlín$ dne 13. listopadu 1908, 

dopln$ná v Bernu dne 20. b!ezna 1914 a revidována v -ím$ dne 2. &ervna 1928, 

v Bruselu dne 26. &ervna 1948, ve Stockholmu dne 14. &ervence 1967 a v Pa!í%i dne 24. 

&ervence 1971 

R. K. B. – Revidovaná konvence Bernská 
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Summary 

Exercise of copyright by person other than the author (or 

author’s heirs). 

Within the scope of my thesis, I tried to describe an exercise of copyright by a 

person other that the author (author’s heir), according to the current legislation of the 

Czech Republic. I devoted the first part of the paper to a general copyright, which 

belongs to special personal laws, to wit to the group of the rights to the outcomes of the 

intellectual activity. The Czech Republic is among the countries with relatively long 

and rich tradition of protecting the intellectual property. In other parts of my paper, I 

analyzed the term author, which may only be a physical entity that created the work of 

authorship. With respect to the subject of my paper, I explained in detail the 

cartographic works of authorship, computer programs, and computer databases. 

Furthermore, I dealt with a creation and content of the copyright, personal rights, and 

property rights. The Copyright Act of the Czech Republic is based on a dualistic 

principle of distributing the rights to intellectual property. The personal rights terminate 

by the death of a person holding the right, and the property rights are transferred to the 

heir of a person holding the right. 

The fourth chapter of my paper is fundamental because it analyzes the legal 

exercise of the copyright by a person other than the author. The Copyright Act contains 

a special provision concerning certain works. Such works are the employee’s work of 

authorship, teamwork of authorship, and contractual work of authorship. Based on the 

legislation, only in these instances the person different than the author may be entitled 

to the enforcement of all property rights and of the rights to use the work of authorship. 

The legal concept of the employee’s work of authorship improves the rights of 

an employer and such results directly from the law. Therefore, no special agreement is 

necessary between the employer and the employee. Under the current legislation, the 

employee’s work of authorship may be created within any type of an employment 

contract and according to any types of agreements closed pursuant to the Labor Code 

Act of the Czech Republic. The method of creating the employment contract has no 

effects from the viewpoint of the copyright. The Copyright Act does not differentiate 

between the employment based on the employment contract or based on the other types 
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of agreements. Important fact is that the work must be created within the scope of the 

agreed type of job. The employee’s work of authorship created within the execution of 

the occupational duties does not have to be covered by the employment or similar 

contract stipulating that the employee would create such work. The right to the 

outcomes of the intellectual activity shall be given to a physical entity; however, the 

employee’s work of authorship is subject to exclusion, where the property rights are 

executed by the employer pursuant to current legislation. Therefore, the employer can 

be either the legal or the physical entity. The entitlement to the enforcement of the 

exclusive property authorship rights always goes to the employer. An exception to this 

rule is an agency employment, which is governed by Section 58 Paragraph 9 of the 

Copyright Act laying down that for the purposes of an employee’s work of authorship, 

an employer shall be the person temporarily employing an employee creating the 

employee’s work of authorship. These are therefore the alienated property rights. The 

employer executes these rights on own behalf and to its own cost. The author is only 

left with the sole authorship rights (copyrights). The current law does not differentiate 

whether the work would be used for internal purposes or made accessible to the public. 

The employer may exercise the rights to the given employee’s work of authorship only 

after the work has been created. The provision of Section 58 Paragraph 6 of the 

Copyright Act stipulates that an author shall be entitled to an appropriate remuneration 

for the creation of an employee’s work of authorship within the scope of the wages and 

salaries, or other types of compensation for the author’s performance. The special 

stipulation on employee’s work of authorship leaves a certain space for provisional 

modifications. Based on the contractual freedom, it is possible to create different types 

of legal relationships between the employer and the employee. 

The three types of works of authorship, namely the computer programs, 

computer databases, and cartographic works of authorship, which are not the teamwork 

of authorship, shall be considered as the employee’s works of authorship even if created 

by an author as contractual works of authorship. In such cases, the client is the 

employee. 

The term teamwork of authorship is a new provision of Section 59 Paragraph 1 

of the Copyright Act. It is the work created by more than one author; it is started and 

managed by an initiator, published under the initiator’s name, whereat the contributions 
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to such work of authorship cannot be used individually. The legal enforcement of 

property rights therefore does not affect the individual contributions but the entire 

teamwork of authorship. Especially the computer programs, computer databases, and 

cartographic works are considered as the teamwork of authorship. The law designates 

the teamwork of authorship as a special category because of the legal extension of the 

employee’s work of authorship to these types of works, which otherwise do not meet 

the terminology of an employee’s work of authorship. Therefore, same as with the 

employer in the case of the employee’s works of authorship, the investor into the 

teamwork of authorship shall have much stronger standing than the common client of 

the work pursuant to Section 61 of the Copyright Act, who can use the work only for 

the purposes resulting from the contract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

Klí&ová slova / Keywords 

autorsk# zákon / Authors‘ Act 

autorské právo / copyright 

kolektivní dílo / collective work 

zam$stnanecké dílo / employee’s work 


