
Abstrakt 

 

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním ochrany práv autorů k autorským 

dílům a práv výkonných umělců k uměleckým výkonům, tak jak vyplývá z českého 

autorského zákona. Cílem je podat co nejúplnější pohled na danou problematiku de lege lata 

včetně úvah de lege ferenda. 

Toto téma jsem si zvolil zejména z toho důvodu, že předpokládá hlubší prostudování a 

pochopení a následnou analýzu většiny ustanovení autorského zákona, což může být velmi 

užitečné pro mé následné profesní směřování. Nadto probíhající diskuze na mezinárodní 

úrovni ohledně spravedlivosti podstatných rozdílů v délce ochrany práv autorů a výkonných 

umělců mě přesvědčují o aktuálnosti takového rozboru.   

Tato práce je členěna do několika kapitol, které si všímají těch nejpodstatnějších 

aspektů právní ochrany. První tři kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou posuzovaných 

práv, jejich historickým vývojem a prameny právní úpravy. Dále následuje vlastní rozbor 

právní ochrany - srovnání subjektů, tedy autorů a výkonných umělců, srovnání autorských děl 

a uměleckých výkonů, kritéria ochrany, srovnání výlučných osobnostních a majetkových 

práv. Další dvě kapitoly se věnují srovnání z pohledu smluvních a mimosmluvních institutů 

autorského práv a délky trvání ochrany. Závěrečné pojednání se vztahuje ke kolektivní správě 

a porušování práv. 

Lze uzavřít, že autorskoprávní ochrana výkonných umělců je ve srovnání s ochranou 

autorů o něco slabší. Většina rozdílů je odůvodnitelná rozdílnou povahou autorských děl a 

uměleckých výkonů. Například právo na autorské označení nenáleží všem umělcům, kteří 

vytvářejí svůj výkon kolektivně, jako třeba členové orchestru. 

Dle mého názoru však již není obhajitelná podstatně slabší ochrana, která je 

výkonným umělcům přiznána ohledně délky trvání majetkových práv. Zatímco v případě 

autorů tato doba pokrývá celý jejich život a plyne dále 70 let po jejich smrti, u výkonných 

umělců je stanovena na 50 let od vytvoření jejich výkonu. Může tak paradoxně dojít k situaci, 

kdy výkon muzikanta, který svým podáním proslaví určitou píseň, přestane být za jeho života 

chráněn a tento muzikant již nebude, na rozdíl od autora textu či hudby, mít ve stáří nárok na 

autorskou odměnu. Evropská unie již připravuje směrnici s cílem zmírnit tuto nevyváženost, 

v případě výkonů zaznamenaných na zvukový záznam, s čímž lze vyjádřit souhlas. 


