
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

Marek Martinka 

 

 

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a 

výkonných umělců 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

 

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěţního 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10. 11. 2010 



 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

pouţité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla vyuţita k získání jiného 

nebo stejného titulu.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2010                                                    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 

 

Touto cestou bych rád poděkoval vedoucí této diplomové práce JUDr. Veronice 

Křesťanové, Dr za její ochotu, vstřícný přístup a podnětné připomínky a komentáře 

k obsahu této práce. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2010                                                    Podpis 

 

 



1 

 

Obsah: 

 

1 Úvod ...................................................................................................................................... 4 

2 Obecná charakteristika práva autorského a práva výkonných umělců .................................. 7 

3 Historický exkurz do práva autorů a výkonných umělců ...................................................... 9 

3.1 Vývoj autorského práva ................................................................................................ 9 

3.2 Vývoj práva výkonných umělců ................................................................................. 10 

4 Prameny autorského práva a práva výkonných umělců ...................................................... 11 

4.1 Mezinárodní právo ...................................................................................................... 11 

4.2 Evropské prameny ....................................................................................................... 12 

4.3 Tuzemské právní normy .............................................................................................. 13 

5 Subjekty práv - srovnání autorů a výkonných umělců ........................................................ 15 

5.1 Autor ........................................................................................................................... 15 

5.2 Výkonný umělec ......................................................................................................... 16 

5.3 Domněnky původcovství............................................................................................. 17 

5.4 Svobodné povolání ...................................................................................................... 17 

6 Předmět práv - srovnání autorských děl a uměleckých výkonů .......................................... 19 

6.1 Charakteristika autorského díla ................................................................................... 19 

6.2 Charakteristika uměleckého výkonu ........................................................................... 22 

6.3 Srovnání kolektivní tvorby .......................................................................................... 24 

6.3.1 Kolektivní autorská díla ...................................................................................... 24 

6.3.1.1 Souborné dílo .................................................................................................. 25 

6.3.1.2 Audiovizuální dílo ........................................................................................... 25 

6.3.1.3 Spoluautorství ................................................................................................. 26 

6.3.1.4 Kolektivní dílo ................................................................................................ 26 

6.3.1.5 Spojená díla ..................................................................................................... 27 

6.3.2 Kolektivní umělecké výkony .............................................................................. 27 

6.3.3 Odvozená díla ...................................................................................................... 28 

7 Kritéria ochrany .................................................................................................................. 29 

7.1 Jedinečnost a osobitost ................................................................................................ 29 

7.2 Formality ..................................................................................................................... 29 

8 Osobnostní práva autorů a výkonných umělců ................................................................... 31 

8.1 Autorská osobnostní práva .......................................................................................... 31 

8.1.1 Právo rozhodovat o zveřejnění ............................................................................ 32 



2 

 

8.1.2 Právo osobovat si autorství ................................................................................. 32 

8.1.3 Právo na autorské označení ................................................................................. 32 

8.1.4 Právo na nedotknutelnost .................................................................................... 33 

8.1.5 Nepřevoditelnost práv ......................................................................................... 34 

8.1.6 Postmortální ochrana ........................................................................................... 34 

8.2 Osobnostní práva výkonných umělců ......................................................................... 35 

9 Majetková práva autorů a výkonných umělců .................................................................... 36 

9.1 Majetková práva autorů ............................................................................................... 36 

9.1.1 Právo dílo uţít ..................................................................................................... 36 

9.1.2 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla .......................................... 38 

9.1.3 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu ........ 39 

9.1.4 Právo na přístup k dílu ........................................................................................ 39 

9.2 Majetková práva výkonných umělců .......................................................................... 39 

9.2.1 Právo umělecký výkon uţít ................................................................................. 40 

9.2.2 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním zaznamenaného výkonu pro 

osobní potřebu ..................................................................................................................... 41 

10 Smluvní právo autorů a výkonných umělců .................................................................... 42 

10.1 Licenční smlouva ........................................................................................................ 42 

10.1.1 Obsah licence ...................................................................................................... 43 

10.1.2 Podstatné náleţitosti ............................................................................................ 43 

10.1.3 Výhradní a nevýhradní licence ............................................................................ 43 

10.1.4 Licence opravňující a zavazující ......................................................................... 44 

10.1.5 Licence omezená a neomezená ........................................................................... 44 

10.1.6 Odměna ............................................................................................................... 45 

10.1.7 Zánik licence ....................................................................................................... 46 

10.1.8 Některá specifika plynoucí z rozdílnosti povahy autora a výkonného umělce ... 46 

10.2 Podlicence a postoupení licence .................................................................................. 47 

10.3 Nakladatelská licence .................................................................................................. 47 

10.4 Creative Commons ...................................................................................................... 48 

11 Omezení a výjimky ......................................................................................................... 50 

11.1 Výjimky....................................................................................................................... 50 

11.2 Třístupňový test ........................................................................................................... 50 

11.3 Volná uţití autorských děl a uměleckých výkonů ....................................................... 51 

11.3.1 Uţití pro osobní potřebu fyzické osoby .............................................................. 51 

11.3.2 Uţití pro vnitřní potřebu právnické osoby .......................................................... 53 



3 

 

11.3.3 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním pro soukromou potřebu ........ 53 

11.4 Zákonné licence .......................................................................................................... 55 

11.4.1 Zákonné licence k uţití autorských děl a uměleckých výkonů ........................... 55 

11.4.2 Licence k uţití výlučně autorských děl ............................................................... 57 

11.4.3 Úplatná zákonná licence k uţití uměleckých výkonů ......................................... 58 

11.5 Kvazilicenční omezení práv autorů a výkonných umělců ........................................... 58 

12 Doba ochrany .................................................................................................................. 60 

12.1 Trvání osobnostních práv ............................................................................................ 60 

12.2 Trvání majetkových práv ............................................................................................ 60 

12.2.1 Trvání majetkových práv autorů ......................................................................... 60 

12.2.2 Trvání majetkových práv výkonných umělců ..................................................... 61 

12.2.3 Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/0157................................ 63 

12.3 Problematika dědění .................................................................................................... 64 

12.4 Volné autorské dílo a volný umělecký výkon ............................................................. 65 

13 Kolektivní správa práv .................................................................................................... 66 

14 Porušování práv ............................................................................................................... 68 

15 Závěr ............................................................................................................................... 70 

Uţité zkratky ............................................................................................................................... 72 

Seznam pouţité literatury ............................................................................................................ 73 

Summary ..................................................................................................................................... 77 

 



4 

 

1 Úvod 

 

Autorské právo patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející právní odvětví. Je úzce 

svázáno s technickým rozvojem společnosti, jenţ v dnešní době dosáhl takového stupně, 

ţe prospívá neocenitelným způsobem k růstu kulturního bohatství společnosti po celém 

světě. Technika velmi usnadňuje sdělování, šíření, přetváření, zpracovávání a další 

způsoby uţívání autorských děl, a to i proti vůli autora. 

Cílem autorského práva je vytvořit autorům odpovídající podmínky pro jejich 

tvorbu. Především je nutné, aby autoři měli účinné právní prostředky zajišťující ochranu 

jejich děl a nakládání s nimi. Je potřeba autorům umoţnit, aby mohli věnovat co nejvíce 

času a energie dalšímu tvoření. Ideální je proto stav, kdy je autor schopen se svou 

uměleckou činností hmotně zabezpečit. 

Vzhledem k mimořádnému společenskému přínosu autorů by autorskoprávní 

ochrana měla dosahovat co nejvyššího stupně. Existují zde však neméně důleţité 

protichůdné potřeby, které s výše uvedeným konkurují. Autorskoprávní ochranu 

vyvaţuje zájem na zpřístupnění plodů autorské práce kaţdému členu společnosti a 

zájem na šíření znalostí. Na ústavněprávní rovině je toto vyjádřeno v článku 34 Listiny 

základních práv a svobod, který zaručuje kaţdému ochranu výsledků jeho tvůrčí 

činnosti a zároveň přístup ke kulturnímu bohatství. Stejně tak je kaţdému 

zaručeno právo na svobodný přístup k informacím. Obdobně lze odkázat na článek 27 

Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948. Najít optimálně vyváţený stav mezi 

těmito zájmy je hlavním úkolem autorského práva. 

Výše uvedené lze vztáhnout i na interprety autorských děl, tedy výkonné umělce 

(zpěváky, muzikanty, tanečníky nebo herce) a jejich práva k uměleckému výkonu. 

Nutnost zvláštní ochrany zde vyplývá z jejich nezaměnitelné úlohy při zprostředkování 

autorských děl veřejnosti. Autorský zákon proto poskytuje ochranu nejen autorům, ale i 

výkonným umělcům. 

Ačkoli je zřejmé, ţe nelze zaměňovat autora s výkonným umělcem, hranice mezi 

nimi není vţdy úplně jednoznačná. Ostatně i běţně uţívaný výraz „umělec“ zahrnuje 

jak herce a muzikanty, tak i sochaře či básníky. V nedávné době například soudy řešily 

otázku, zda divadelní reţisér je výkonným umělcem nebo zda je spíše autorem. V těchto 



5 

 

případech nabývá na důleţitosti a zajímavosti význam komparace jak předmětů práv 

autorů a výkonných umělců, tak jejich obsahu. 

Co se týče společenského a kulturního významu, domnívám se, ţe nelze mezi 

autory a výkonnými umělci činit rozdíly, které by bylo moţné zevšeobecnit. Hodnota 

autorského díla a interpretace se musí posuzovat individuálně, případ od případu a 

takové hodnocení je vţdy do značné míry subjektivní. Daleko vhodnější je hovořit spíše 

o vzájemné umělecké spolupráci mezi autory a výkonnými umělci. Například samotná 

divadelní hra by bez reţijního a hereckého provedení zůstala pouze na papíře a nedošlo 

by k naplnění autorova záměru, kterým jistě bylo divadelní představení. A opačně, 

herec by bez dramatického díla neměl co prezentovat. 

Zdá se, ţe z právního pohledu existují rozdíly větší, neţ z faktického. Autorský 

zákon věnuje o poznání méně prostoru úpravě práv výkonných umělců, přičemţ 

odkazovací normou § 74 vztahuje obdobným způsobem některá ustanovení o autorech i 

na výkonné umělce. 

O právech výkonných umělců se dá říci, ţe stojí na rozhraní mezi právy výrobců 

zvukových záznamů a právy autorů. Mezinárodní konvence o výkonných umělcích shodně 

vyjadřují potřebu jednotně rozvíjet a zachovávat ochranu jejich práv s právy výrobců zvukových 

záznamů. Přesto lze na druhé straně zaznamenat silné tendence sbliţování s právy autorů pro 

jejich společný osobnostní základ. 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl srovnat autorskoprávní ochranu 

autorů a výkonných umělců podle českého práva, postihnout významné odchylky, 

poukázat na jejich odůvodnění a zamyslet se nad jejich praktickými dopady. 

Úvodní pasáţe této práce jsou věnovány systémovému zařazení posuzovaných 

práv, souhrnnému přiblíţení jejich historického vývoje a právním pramenům. Další 

kapitoly se zabývají charakteristikou autorů i výkonných umělců a předmětů jejich 

ochrany. Poté následuje srovnání jejich osobnostních a majetkových práv, výjimek a 

omezení těchto práv, délky trvání práv, kolektivní správy jakoţ i úpravy neoprávněných 

zásahů. Domnívám se, ţe v praxi hrají dominantní roli závazkové autorskoprávní 

instituty, a to jak smluvní, tak i mimosmluvní. Skrze tyto vztahy totiţ dochází k šíření 

umění. Z toho důvodu zacílím svou pozornost zejména tímto směrem. 

Hlavním zdrojem této práce je znění platného autorského zákona. S ohledem na 

čl. 10 Ústavy České republiky je brán zřetel i na závazné mezinárodní smlouvy a 

evropské předpisy. Pokud se týče odborné literatury, je nutno konstatovat, ţe není 
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zrovna nejhojnější. Čerpal jsem z komentářů k autorskému zákonu a z dalších českých i 

zahraničních monografií, dále téţ z časopiseckých článků publikovaných v právnicky 

zaměřených periodikách a relevantních soudních rozhodnutí. 

Mezi pouţitými metodami při psaní práce převládá metoda komparativní, jak uţ 

ostatně vyplývá ze samotného názvu práce. Dalšími uţitými prostředky jsou metoda 

historická, aplikovaná zejména v druhé kapitole, deskriptivní, logická a jazyková. 

Vycházel jsem jak z analýzy dostupných textů, tak z pouţití znalostí nabytých během 

studia. 



7 

 

2 Obecná charakteristika práva autorského a práva výkonných 

umělců 

 

Srovnání práv autorů a výkonných umělců v objektivním smyslu by mělo 

předcházet jejich vymezení ve smyslu subjektivním. Základní aspekty jsou u obou práv 

shodné a jsou významné z toho důvodu, ţe výrazně určují jejich hlubší povahu. 

Práva autorů a výkonných umělců: 

1) Z hlediska systémového zařazení patří do skupiny práva soukromého, k právu 

občanskému jsou ve vztahu speciality. Odvozujeme tak od ustanovení § 2, odst. 

3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Mezi autorským zákonem (dále téţ 

AZ) a normami občanského, resp. obchodního práva, je také vztah podpůrnosti, 

k čemuţ dospívá doktrinální výklad; psané předpisy se o tom nezmiňují. 

2) Jsou právy absolutními. Působí erga omnes, vůči všem. Jsou součástí práva duševního 

vlastnictví, jeţ je v našem právním řádu zaloţeno na principu přirozenoprávním.
1
 Do 

rodiny práv duševního vlastnictví náleţí dále práva průmyslového vlastnictví, právo na 

obchodní tajemství, know-how, klientelu a další. 

3) Upravují samostatný druh právních vztahů. Autorské právo je soubor právních 

norem upravující ochranu práv autorů. Primárním účelem autorského práva je 

stimulace duševní tvůrčí činnosti na jedné straně a snaha zajistit co největší 

celospolečenský kulturní rozkvět na straně druhé. Hledání kompromisů mezi 

těmito póly je pro autorské právo typické. Cílem je stanovit takový systém 

ochrany, který nebude společnosti neúnosně ztěţovat přístup ke kulturním 

statkům a zároveň vytvoří dostatečné podmínky pro tvůrce, aby si mohli svou 

tvůrčí činností zajistit obţivu. Současná úprava těchto práv je zaloţena na 

dualistické, resp. kvazidualistické koncepci, neboť osobnostní povaha práva 

autorského k výsledku tvůrčí činnosti autora (autorskému dílu) determinuje i 

majetková práva autorská. Z tohoto důvodu je také přesnější hovořit tak, ţe 

autorské právo se skládá z morálních práv a z práv majetkových, kdy obojí mají 

                                                      

1
 Pojem duševního vlastnictví, ač mnohdy rozporován, je oficiálně uţíván v mezinárodním měřítku od 

roku 1967, kdy došlo k zaloţení Světové organizace duševního vlastnictví. 
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osobnostní základ.
2
 Opakem je monistická koncepce vycházející z jednoty 

autorského práva. O právu výkonných umělců platí výše uvedené obdobně. 

4) Přísluší pouze individuálně určeným osobám, v obou případech základně 

fyzickým osobám. Právnické osoby mohou vlastnit tato práva pouze odvozeně, 

na základě přechodu prostřednictvím dědictví nebo z titulu licenčního oprávnění. 

5) Jsou práva nepromlčitelná - tím, ţe není po jistou dobu vykonáváno, nezaniká. 

Podobně jako právo vlastnické. Jedná se však o právo časově omezené, v čemţ 

lze spatřovat základní rozdíl od vlastnického práva. 

6) Jejich předmětem je ideálně určený nehmotný statek, avšak převedený do 

objektivně vnímatelné podoby. Tento nehmotný statek je unikátní svou stěţejní 

vlastností, jeţ bývá označována jako potenciální ubiquita (všudypřítomnost), 

můţe tak být současně uţíván kdykoli a kdekoli, aniţ by docházelo k jeho 

spotřebování či újmě na kvalitě. 

7) Mají nezcizitelný předmět práv. Autorská práva a práva výkonných umělců jsou 

nepřevoditelná a nelze se jich vzdát. I toto je podstatnou odlišností od práva 

vlastnického. 

                                                      

2
 Křesťanová, V. Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou. Právo a podnikání, 

10/2002, s. 5-8. Stejný názor zastává i Telec (Telec, I. Některé základní a obecné otázky nového českého 

autorského práva (dokončení). Bulletin advokacie,  3/2001, s. 40-50). 
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3 Historický exkurz do práva autorů a výkonných umělců 

 

3.1 Vývoj autorského práva 

 

Autorské právo je poměrně mladým právním odvětvím. O historických 

počátcích autorského práva je moţné hovořit aţ v souvislosti s vynálezem a rozvojem 

reprodukčních technik, zejména knihtisku Johannesem Guttenbergem, tedy okolo roku 

1450. Ochrana autorů měla původně podobu státem udílených privilegií spočívajících 

v právu díla tisknout. Docházelo tím ve skutečnosti k cenzurování rozšiřovaných 

tiskovin. Vlivem především francouzských přirozenoprávních teorií a učení filosofů 

Immanuela Kanta nebo Johna Locka, prosazujících osobnostní základ autorských práv 

resp. koncept nehmotného vlastnictví, postupně vznikají práva vydavatelů, soutěţní 

práva a práva samotných autorů.  

Jako první autorskoprávní zákon bývají označovány britské statuty královny 

Anny z roku 1710. Od 18. století registrujeme také první bilaterální mezinárodní 

smlouvy vztahující se k přeshraničnímu šíření děl. Mezinárodní spolupráce se neustále 

prohlubovala a vyústila uzavřením několika úmluv, jichţ se účastní vysoké mnoţství 

zemí z celého světa. První byla Bernská úmluva z roku 1886. K revolučním změnám 

dochází pak s dalším technickým rozvojem, jenţ dramaticky nabývá na obrátkách ve 20. 

století. Ochrana autorů a jejich děl tak reaguje stále na nové výzvy. V současné době, 

například díky internetu, satelitu či výpočetní technice a jejich snadné dostupnosti, je 

jedním z hlavních problémů velmi rozšířené pirátství. 

Na českém území byl jiţ v roce 1846 přijat Císařský patent, jenţ poprvé 

formuloval zásady pro ochranu děl literárních, hudebních a výtvarných, zejména co se 

týče jejich neoprávněného rozmnoţování.
3
 Následovaly další úpravy souvisejících práv, 

jmenujme například zákon o nakladatelské smlouvě z roku 1923. Autorský zákon, jako 

unifikovaná norma autorských práv, byl přijat v roce 1926. Dnes platný autorský zákon 

je z roku 2000.  

 

                                                      

3
 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 3. díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 165 
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3.2 Vývoj práva výkonných umělců 

 

Otázka širšího zakotvení ochrany interpretů v právních předpisech se stává 

aktuální v momentě, kdy technický rozvoj umoţnil šíření zvukových a posléze i 

obrazových záznamů výkonů výkonných umělců. Zaslouţilo se o to několik 

významných vynálezů nedávné doby. V první řadě to bylo sestrojení fonografu na konci 

19. století americkým vynálezcem Thomasem Alvou Edisonem, jenţ později společnost 

obohatil o další důleţitý vynález – film. O zdokonalení techniky přenášení 

zaznamenaného obrazu na plátno se pak postarali bratři Lumierové. 

Následným vznikem hudebního a filmového průmyslu docházelo k masivnímu 

šíření záznamů, coţ přispělo k prosazování práv výkonných umělců ke svým 

záznamům. Nutno dodat, ţe se tak stalo aţ poté, co byla autorskoprávní ochrana 

přiznána výrobcům zvukových záznamů. 

Pionýrskou úlohu zde sehrál rakouský autorský zákon z roku 1936. 

Skandinávská zlatá éra práva výkonných umělců v šedesátých letech poté přispěla 

k rozšíření koncepce osobnostního základu, poprvé zakotvené na mezinárodní úrovni 

v Římské úmluvě z roku 1961. 

Na českém území jsou práva výkonných umělců uznávána a chráněna od nabytí 

účinnosti autorského zákona z roku 1953. Éra komunismu posléze znamenala degradaci 

jejich práv, projevující se například v kategorizaci výkonných umělců (udělování titulu 

zaslouţilého umělce) pro potřeby některých souvisejících veřejnoprávních předpisů
4
. 

Od devadesátých let minulého století se opět zákonodárce soustřeďuje na obnovení a 

zdokonalení ochrany výkonných umělců. 

                                                      

4
 Telec, I., Právo výkonných umělců v uţivatelské praxi. Brno : Masarykova universita, 1993, s. 32 
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4 Prameny autorského práva a práva výkonných umělců 

 

4.1 Mezinárodní právo 

 

Z hlediska mezinárodního práva autorského je signifikantní, ţe zatímco práva 

autorů bývají upravována zpravidla samostatně, práva výkonných umělců společně 

s právy výrobců zvukových záznamů. 

Za základní dokument mezinárodního práva autorského můţeme označit 

Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl uzavřenou jiţ v roce 1886, jíţ 

je Česká republika vázána od 1921 a jejíţ současná verze odpovídá její poslední revizi 

v Paříţi ze dne 24. 7. 1971. Je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví 

(WIPO), se sídlem v Ţenevě, která je součástí OSN, společně s UNESCO a 

Mezinárodním úřadem práce. Poměrně rozsáhlým způsobem pokrývá nejdůleţitější 

aspekty autorskoprávní ochrany vyplývající z práv osobnostních i majetkových, dále 

například výjimky a omezení, včetně třístupňového testu. 

Všeobecná úmluva o autorském právu (uzavřená v Ţenevě roku 1952) zavedla 

v revidovaném znění z konference v Paříţi 24. 7. 1971 (platná pro ČR od 1960) tzv. 

výhradu autorského práva neboli copyrightovou doloţku, jejímţ přínosem se zabývám 

dále. 

První mezinárodní úmluvou upravující práva výkonných umělců byla 

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a 

rozhlasových organizací z Říma dne 26. 10. 1961 (v ČR platná od roku 1965). Tato 

úmluva poskytuje výkonným umělcům minimální ochranu, poprvé zohledňuje moţnost 

smluvním státům přiznat osobnostní práva. 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) z Marakéše 

15. 4. 1994 upravuje mimo jiné jak práva autorů, tak výkonných umělců. Cílem dohody 

bylo usnadnit mezinárodní obchodování s předměty duševního vlastnictví za 

současného zachování účinné a rozumné ochrany. 

V rámci WIPO byly uzavřeny dvě důleţité mezinárodní úmluvy vztahující se 

k tématu této práce: Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 

(WCT) a Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o 

zvukových záznamech (WPPT). Obě byly uzavřeny během konference v Ţenevě dne 20. 
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prosince roku 1996 a pro ČR jsou platně od roku 2002. Jejich stěţejním cílem je 

mezistátní koordinace ochrany upravovaných práv ve světle pokračující digitalizace, 

zajišťují práva na rozšiřování a pronájem, rozšiřují systém výjimek oproti Bernské 

úmluvě, výkonným umělcům pak navíc přiznává osobnostní práva. 

 

4.2 Evropské prameny 

 

Autorskému právu věnuje Evropská unie nemalou pozornost. Následkem 

svobody pohybu a vzhledem k teritoriálnímu charakteru práv autorů a výkonných 

umělců totiţ vznikla nutnost harmonizace národních zákonných úprav na evropské 

úrovni. K tématu této práce se vztahuje několik směrnic a jedno nařízení. Uvádím ty 

dosud účinné, nikoli směrnice, jeţ byly nahrazeny novými, reagujícími na aktuální 

podmínky: 

- Směrnice Rady č. 91/250/EHS z 1991 o právní ochraně počítačových programů 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES o právu na pronájem a 

půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících 

s právem autorským 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/116/ES o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících 

- Směrnice č. 96/9/ES Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně databází 

- Směrnice č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti, známá jako informační směrnice 

- Směrnice č. 2001/84/ES Evropského parlamentu a Rady o právu na opětný prodej ve 

prospěch autora originálu uměleckého díla, která upravuje odměnu z opětného prodeje 

originálu uměleckého díla, tzv. právo na slušné vypořádání droit de suite (označována 

jako resale směrnice) 

- Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboţí 

podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají 

být přijata proti zboţí, o kterém bylo zjištěno, ţe tato práva porušilo, nařízení komise 

(ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1383/2003. 

Závazkových autorskoprávních vztahů se týkají i nařízení obecnější povahy: 

- Nařízení Rady ES č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
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- Nařízení evropského parlamentu a Rady ES 593/2008 o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (Řím I) 

- Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 864/2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 

Neměli bychom opominout Zelenou knihu s názvem Autorské právo ve znalostní 

ekonomice, pojednávající o problémech spojených se šířením děl a výkonů v tzv. 

digitálním věku v souvislosti se vznikající „pátou svobodou“, tedy volným pohybem 

znalostí.
5
 

 

4.3 Tuzemské právní normy 

 

V současném českém právu je hlavním pramenem autorského práva ve 

formálním smyslu zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Tento předpis, jenţ 

nahradil autorský zákon z roku 1965, je účinný od 1. prosince roku 2000. Od té doby 

byl modifikován několika novelami, kterými byly především implementovány evropské 

směrnice a dohody WIPO. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší byla tzv. euronovela 

s účinností od 22. 5. 2006. 

Tento zákon přinesl zásadní změny do českého autorského práva. Především 

usnadnil smluvní vztahy úpravou licenční smlouvy, která nahradila poněkud rigidní 

smlouvu o šíření díla. Dále přinesl soulad s mezinárodními a evropskými předpisy, 

například v oblasti doby trvání autorských práv nebo rozsahu majetkových práv 

výkonných umělců. Z teoretického pohledu je zásadní, ţe monistický koncept práv byl 

zrušen zavedením konceptu dualistického,
6
respektive kvazidualistického (viz výše). 

AZ obsahuje úpravu práv autorů ke svým dílům, práv výkonných umělců 

k uměleckým výkonům a další práva související s autorským právem, tedy práva 

výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, výrobce zvukově obrazového záznamu 

k jeho záznamu, rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, zveřejnitele 

                                                      

5
 Zelená kniha je volně přístupná na adrese http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-

infso/greenpaper_en.pdf 

6
 Monistický koncept povaţuje osobnostní a ekonomická práva za dva aspekty autorského práva (původ 

Německo). Dualistický je povaţuje za dva samostatná práva odlišného původu (původ Francie). 
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k dosud nezveřejněnému dílu a právo nakladatele na odměnu v souvislosti se 

zhotovením jím vydaného díla pro vlastní potřebu. Dále právo pořizovatele k jím 

pořízené databázi, ochranu uvedených práv v uţším smyslu, kolektivní správu práv a 

úpravu typové licenční smlouvy. 

S právy autorů a výkonných umělců souvisí i další normy z jiných právních 

odvětví. Jmenujme zejména Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, občanský 

zákoník, obchodní zákoník, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o státním fondu ČR a 

mnoho dalších. 
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5 Subjekty práv - srovnání autorů a výkonných umělců 

 

5.1 Autor 

 

Autorský zákon označuje jako autora fyzickou osobu, která svou vlastní tvůrčí 

aktivitou vytvořila autorské dílo (§ 5 AZ). Teorie označuje toto pojetí jako zásadu 

materiální pravdivosti autorství
7
 nebo také jako autorský princip.

8
 V obou případech 

z ní plyne jediné: ţádná jiná osoba odlišná od skutečného autora díla nemůţe být 

autorem tohoto díla ve smyslu zákona, byť jako určité prolomení této zásady můţe být 

vnímána koncepce autora audiovizuálního díla a dále vyvratitelná domněnka autorství. 

Z ustanovení § 2 téhoţ zákona dále vyplývá, ţe autorovo dílo musí být 

jedinečným výsledkem jeho tvůrčí činnosti a musí jej určitým způsobem znázornit 

v objektivně vnímatelné podobě (objektivizovat). Jinými slovy, musí být způsobilé být 

vnímáno lidskými smysly. Tvůrčí činnost tkví v duševních tvůrčích vlastnostech a 

schopnostech člověka. 

Z výše uvedeného plyne, ţe ze způsobilosti k autorství jsou vyloučeny právnické 

osoby, neboť zákon jednak výslovně uvádí, ţe za autora povaţuje fyzickou osobu a 

nadto právnické osoby, jakoţto fiktivní právní konstrukt, nejsou nadány ţádnými 

duševními schopnostmi. Tvůrčí činnost u nich tudíţ ani nepřichází v úvahu. 

 Nabízí se otázka, zda naprosto všechny fyzické osoby bez výjimky jsou 

způsobilé být autorem nebo zda jsou k takové způsobilosti stanoveny nějaké podmínky. 

Z formulace autorského zákona, jeţ uvádí, ţe autorem je fyzická osoba, lze usuzovat, ţe 

tuto způsobilost má kaţdý. Zda a v jaké míře má dotyčný rovněţ i způsobilost 

k právním úkonům, není z hlediska autorskoprávního rozhodné. Autorskoprávní 

ochrany tak poţívají i nezletilci anebo osoby, jejichţ způsobilost k právním úkonům je 

omezena, samozřejmě za předpokladu, ţe jejich dílo vyhovuje definici autorského díla. 

 Přesto tato otázka není stále zcela zodpovězena. Vzhledem k tomu, ţe dílo musí 

být výsledkem tvůrčí činnosti, můţe se stát autorem pouze ten, kdo je obdařen 

                                                      

7
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 91  

8
 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 3 díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 184 
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zvláštními duševními schopnostmi, tedy nadáním vytvořit jedinečný tvůrčí počin. Ve 

skutečnosti ale lze přisvědčit tomu, ţe ne-li všechny, tak téměř všechny fyzické osoby 

jsou (od určitého věku) schopny autorské tvorby s tím, ţe samozřejmě můţe jít o drobná 

díla, nevysoké umělecké či vědecké hodnoty, neboť i práce ţáků základních škol (a 

v zásadě i mateřských škol) budou způsobilé autorskoprávní ochrany. 

Se zásadou materiální pravdivosti autorství je spojena zásada neformálnosti 

autorství, která vyjadřuje skutečnost, ţe autorství vzniká tvůrci automaticky, a to i proti 

jeho vůli, jen tím, ţe jeho dílo je převedeno na objektivně vnímatelný hmotný substrát. 

 

5.2 Výkonný umělec 

 

Podobně jako v případě autorů, je i právní úprava týkající se výkonných umělců, 

neboli téţ interpretů, ovládaná zásadou materiální pravdivosti. Zákon tak v § 67 odst. 2 

uvádí, ţe výkonným umělcem je fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon. Úloha 

výkonného umělce spočívá v seznámení se s dílem, jeho nastudováním, pochopením 

autorova záměru a následné interpretaci. 

Zásada materiální pravdivosti je i v případě výkonných umělců rozvedena 

principem neformálnosti. K původcovství se tedy nevyţaduje ţádná registrace u 

speciálního orgánu. Ke vzniku práva výkonného umělce ke svému výkonu dochází bez 

dalšího lidskými smysly vnímatelným provedením výkonu. 

Umělecký výkon je těsně spjat s osobou umělce, vychází z jeho niterných 

schopností a dá se proto tvrdit, ţe je „výronem umělcovy osobnosti“
9
. Proto také stejně 

jako u autora platí, ţe výkonným umělcem můţe být pouze fyzická osoba, nikoli osoba 

právnická nebo dokonce předmět práva - věc (přístroj, zvíře)
10

. I v případě výkonných 

umělců je bez významu, zda umělec má způsobilost k právním úkonům, neboť 

umělecký výkon není právním úkonem. 

 

                                                      

9
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 640 

10
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 205 
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5.3 Domněnky původcovství 

 

Abychom mohli nakládat s autorským dílem nebo se záznamem uměleckého 

výkonu, potřebujeme především znát identitu původce, neboť jedině ten je oprávněn 

rozhodovat o disponování s ním. Samotná zásada pravdivosti autorství by nám situaci 

vůbec neusnadňovala, neboť by vlastně nutila uţivatele k tomu, aby kaţdé dílo nechal 

podrobit znaleckému posudku, který by určil skutečného autora. Z toho důvodu zákon 

stanovuje vyvratitelnou domněnku autorství, podle níţ je autorem díla ta fyzická osoba, 

jejíţ jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle, míněno na jeho hmotném substrátu 

či obalu, nebo v rejstříku předmětů ochrany vedeného příslušným správcem (§ 6 AZ). 

U autorů vystupujících pod svým pseudonymem tato domněnka platí v případě, 

kdy zvolený pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově identitě. V případě, kdy se 

autor svým projevem vůle rozhodne zveřejnit své dílo bez udání autorství, zastupuje jej 

při výkonu autorských práv vlastním jménem a na jeho účet ten, kdo dílo zveřejnil. 

Obdobně se vztahuje to, co bylo řečeno o autorech, i na výkonné umělce. 

  

5.4 Svobodné povolání 

 

Na závěr této tématiky si dovolím uvést několik poznámek nad rámec 

autorskoprávní ochrany. Tvůrčí činnost autorů i interpretační činnost výkonných umělců 

je vyňata z působnosti ţivnostenského zákona. Odráţí se zde jejich osobnostní status a 

tvůrčí svoboda, tak jak je zaručena naším ústavním pořádkem.
11

 Autor i výkonný 

umělec bezpochyby mohou být zároveň podnikateli, avšak jejich původcovství 

k výtvoru a jeho autorskoprávní ochrana nebude plynout z titulu podnikání.
12

 Taktéţ 

poskytování oprávnění k uţití, ať uţ jakéhokoli z moţných způsobů, nebude 

podnikáním. Podnikatel můţe vykonávat v rámci svých občanskoprávních nebo 

obchodněprávních smluv činnosti, jejichţ výsledkem můţe být autorské dílo. V tomto 
                                                      

11
 Opačně je tomu u výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, kteří jsou povinni, pokud svou 

činností naplňují podstatu ţivnostenského podnikání, tj. vykonávají tedy svou činnost na svůj účet, svým 

jménem, soustavně a za účelem zisku, opatřit si ţivnostenské oprávnění. 

12
 Holcová, I. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Subsidiarita občanského zákoníku 

a obchodního zákoníku coby obecných předpisů v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho uţitím. 

Praha : Karolinum, 2009, s. 12-27 
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případě vzniká mezi stranami i autorskoprávní vztah. Právní vztahy týkající se uţití se 

pak budou řídit autorským právem (a subsidiárně zákoníkem obchodním). 

Tvorbu můţeme dělit na svobodnou a na tvorbu na objednávku, obvykle 

konanou na základě smluv o dílo anebo jiných smluv, popřípadě na základě 

pracovněprávního vztahu. 



19 

 

6 Předmět práv - srovnání autorských děl a uměleckých výkonů 

 

Autoři a výkonní umělci mají odlišný předmět ochrany, kterou jim zajišťuje 

autorské právo. Zatímco autoři disponují souborem oprávnění vůči svým autorským 

dílům, výkonní umělci jsou obdařeni souhrnem subjektivních práv ke svému výkonu. 

Jedná se o práva příbuzná a nikoli shodná. Je to právě předmět, jenţ činí mezi nimi 

rozdíly a z něhoţ poté plynou odlišná práva. Předmět práv je svým charakterem 

základně odlišný, přesto v některých případech bude záleţet na faktickém zkoumání, 

abychom správně určili, zda se jedná o autorské dílo nebo umělecký výkon. Z tohoto 

důvodu je precizní vymezení předmětů pro tuto práci stěţejní. 

 

6.1 Charakteristika autorského díla 

 

Autorský zákon definuje poměrně velmi přesně, co je míněno výrazem autorské 

dílo. Zákonem uvedenou definici lze rozčlenit na pozitivní a negativní část. 

Pozitivní část obsaţená v ustanovení §2 uvádí, ţe autorským dílem je dílo 

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

činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, dočasně či 

trvale. 

Autorské dílo posuzujeme podle dvou kritérií. Podle kvalitativního kritéria – zda 

je výsledkem tvůrčí činnosti, a podle kvantitativního kritéria – zda je jedinečné. 

Tvůrčí činnost není v AZ legálně definována, neboť se jedná o jev mimoprávní 

podstaty. Lze ji charakterizovat jako „činnost spočívající ve vytvoření nehmotného 

artefaktu s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí v osobních 

vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor nebyl vůbec dosažen.“
13

 K takové činnosti 

je zapotřebí nadání, talentu, fantazie, inspirace či klidu. 

Skutečnost, ţe výsledek určitého konání obsahuje i netvůrčí, tedy rutinní či 

mechanické prvky, ještě nemusí znamenat, ţe se nejedná o tvůrčí činnost, nejsou-li 

                                                      

13
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 18 
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ovšem tyto prvky jedinými.
14

 Souhlasím s názorem, ţe je nesprávné zkoumat, zda tvůrčí 

sloţka nad netvůrčí převaţuje.
15

 

S tvůrčí činností je pojmově spjata jedinečnost, tedy originalita. Ta je chápana ve 

smyslu kvantitativním – vyjadřuje minimální pravděpodobnost existence dvou nijak na 

sobě závislých stejných výtvorů. Jedinečnost je však prolamována v tzv. dílech malé 

mince (počítačové programy, databáze), u nichţ postačí jejich osobitost. 

Autorská díla lze rozdělit do několika základních kategorií, které se od sebe liší 

pouţitými výrazovými prostředky. Obecně rozlišujeme dílo slovesné, dílo hudební – 

s textem a bez textu, dílo dramatické, dílo hudebně dramatické, dílo choreografické, dílo 

pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 

audiovizuální - kinematografické a televizní, dílo výtvarné - malířské, grafické a 

sochařské, dílo architektonické včetně urbanistického, dílo uţitného umění a dílo 

kartografické. 

 V souladu s evropskými předpisy AZ stanoví, ţe za dílo povaţuje i počítačový 

program, pokud je autorovým vlastním duševním výtvorem, fotografii a databázi. 

Nauka v této souvislosti hovoří o dílech fiktivních. Tato díla sice nemusí splňovat 

pojmový znak jedinečnosti, ale musí být původní čili výsledkem vlastní duševní 

činnosti autora. 

Negativní charakteristika autorského díla spočívá ve výčtu děl, jeţ se za autorská 

nepovaţují. Jsou to námět díla, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká 

teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. 

Výčet je pouze demonstrativní. 

Ne všechny předměty, jeţ vyhovují definici autorského díla, jsou zákonem 

chráněny. Jedná se o takové předměty, u nichţ existuje veřejný zájem na jejich volné 

šíření ve společnosti, jako je kupříkladu úřední dílo, veřejná listina, státní symboly 

apod. AZ uvádí pouze jejich příkladmý výčet. Vycházíme-li z Bernské úmluvy, je třeba 

dodat, ţe podle článku 2/8 se ochrana podle této úmluvy nevztahuje na denní zprávy ani 

na různé skutečnosti, jež mají povahu pouhých tiskových informací. Česká republika 

sice doslovně tento článek netransformovala, přesto lze usoudit, ţe i zde bude zájem 

společnosti na jejich vynětí z ochrany, a tak nebudou chráněny ani podle českého práva. 

                                                      

14
 V tomto smyslu se vyjádřil judikát Nejvyššího soudu ČR vedený pod sp. zn. 30 Cdo 4924/2007 

15
 Šalomoun, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. Praha : C.H.Beck,  2003, s. 10 
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Stejně tak nejsou chráněny folklorní výtvory, za předpokladu, ţe jejich autor 

není znám a nejde o dílo anonymní nebo pseudonymní. Tyto výtvory však lze uţít 

jedině způsobem nesniţujícím jejich hodnotu, a tak je toto ustanovení spíše zákonnou 

licencí.
16

 

Autorské dílo vzniká jeho převedením do jakékoli objektivně vnímatelné 

podoby, nejčastěji tedy na hmotný substrát. Dílo je objektivně vnímatelné i 

v elektronické podobě. Není ani nutné, aby bylo dílo vnímatelné pro všechny, coţ je 

případ děl vyjádřených v určitém národním jazyku nebo formou Brailova písma.
17

 

Autorsky by mohla být chráněna i zvuková a světelná představení nebo proudící 

fontána. Rozhodný okamţik pro vznik díla tedy závisí na svobodné vůli autora, do 

okamţiku objektivizace duševní výtvor chráněn není. 

Pouhá myšlenka či námět sám o sobě nejsou autorským právem nijak chráněny. 

Myšlenku jiného autora lze proto legálně uţít bez jeho souhlasu.
18

 Tento koncept je 

označován jako dichotomie myšlenky a vyjádření.
19

 

Dílo je chráněno autorským zákonem, i kdyţ není ještě dokončené, pokud je 

jedinečným výsledkem autorovy tvůrčí činnosti. Ochrana se vztahuje nejen na 

jednotlivé části díla, ale i na názvy a jména postav, pokud jsou jedinečnými výsledky 

autorovy tvůrčí činnosti. Zničením nosiče díla, na kterém je dílo zaznamenáno, nezaniká 

autorské právo k dílu. 

Vytvoření díla se nepovaţuje za právní úkon, je to jiná právní skutečnost. 

 

 

 

                                                      

16
 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 3. díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 183 

17
 Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. Praha : C.H. Beck, 2007, 

s. 56 

18
 Jacob, R., Alexander, D. Guidebook to intellectual property. London : Sweet & Maxwell, 1993, s. 125. 

Publikace demonstruje moţnost volného vyuţití myšlenky na příkladu fotografie. Pokud ji chceme uţít 

například v novinách, potřebujeme souhlas autora. Pokud však chceme pořídit podobnou fotografii 

vlastním aparátem, nic nám tomu nebrání.   

19
 Sterling, J.A.L. World copyright law. London : Sweet & Maxwell, 1999, s. 190 
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6.2 Charakteristika uměleckého výkonu 

 

Uměleckým výkonem je míněna interpretace autorského díla. Lze jím ztvárnit 

pouze díla literární a popřípadě jiná umělecká, jako třeba hudební, nikoli však díla 

vědecká. Proto například přednáška není autorským právem chráněna.
20

 Jde tedy o 

formu vyjádření autorského díla uměleckého.
21

 Umělecký výkon tak vychází 

z autorského díla a je na něm existenčně závislý. 

Uměleckým výkonem je i provedení autorského díla, jeţ je z autorskoprávní 

ochrany vyloučeno, jako jsou zejména folklorní výtvory. Proto hudebník, jenţ hraje 

staré lidové písně je výkonným umělcem. Fakt, ţe právo některým dílům 

v odůvodněných případech neposkytuje ochranu, nemá ţádný vliv na existenci 

uměleckého výkonu.
22

 

Jedná se o ideální nehmotný statek, který je podobně jako autorské dílo 

z právního hlediska odlišný od hmotné sloţky, na které můţe být výkon zaznamenán. 

Na rozdíl od autorského díla, jehoţ pojmovým znakem je jedinečnost, u 

uměleckého výkonu je vyţadována osobitost. Znamená to, ţe postačuje niţší stupeň 

intelektuální aktivity, výkon tedy nemusí být přímo tvůrčí. K umělecké činnosti je však 

bezpochyby zapotřebí talentu a dalších duševních schopností, kterými není obdařen 

kaţdý člověk. Není sporu o tom, ţe výkon v mnohých případech tvůrčí je, problém tkví 

ve faktické nemoţnosti takového posuzování.
23

 To uţ je záleţitostí hudební kritiky. 

Umělecký výkon je neopakovatelný. „Provede-li výkonný umělec svým 

uměleckým výkonem autorské dílo vícekrát (např. divadelní představení), jde vždy o 

nový výkon (ale totéž dílo). Umělecký výkon tak může být opakován pouze ze záznamu, 

živé provedení je vždy novým uměleckým dílem.“
24

 

                                                      

20
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 204 

21
 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 3 díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 107 

22
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 641 

23
 Sterling, J.A.L. World copyright law. London : Sweet & Maxwell, 1999, s. 63 

24
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 202 



23 

 

AZ přijal definici uměleckého výkonu, tak jak je obsaţena v mezinárodních 

smlouvách (Římská úmluva, Úmluva WIPO) a uvádí proto vedle obecné definice 

rovněţ příklady výkonů. Je to výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, 

sbormistra, reţiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak 

provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. 

Z toho vyplývá, ţe některá díla přímo předpokládají provedení uměleckým 

výkonem, jako dílo slovesné, hudební, dramatické, audiovizuální, choreografické, 

pantomimické apod. Některá umělecká díla, jako například malířské, grafické nebo 

sochařské, půjde provést jen stěţí. 

Za umělecký výkon se povaţuje téţ výkon artisty, aniţ se jím provádí umělecké 

dílo. Tato úprava pronikla do českého práva přistoupením k Římské úmluvě, 

umoţňující rozšířit autorskoprávní ochranu i na artistické výkony. Dovozuje se však, ţe 

tyto výkonu musí být umělecké povahy, nikoli sportovní či dovednostní.
25

 

Uměleckým výkonem jiţ však nejsou výkony modelek, divadelních či filmových 

statistů. Pokud by však jejich výkon splňoval znaky autorského díla (např. 

choreografického u modelek), docházíme k závěru, ţe výkonnými umělci jsou.
26

 

Umělecký výkon se můţe za určitých okolností stát autorským dílem, a to tehdy, 

jde-li umělec ve svém ztvárnění dále a tvůrčím přidání některých prvků, jako třeba slov 

vytvoří nové dílo. K tomu dojde, přidá-li například klavírista při hraní cizí skladby 

improvizační pasáţ.
27

 Lze poté hovořit o zpracování. 

Naopak, je-li dílo tvůrčím způsobem provedeno, ale není přidáno nic nového, 

hovoříme stále o uměleckém výkonu. Z toho můţeme vyvozovat, ţe leckdy je umělecký 

výkon daleko tvořivější, neţ prováděné dílo samo o sobě. V praxi se stává, ţe i 

průměrně napsaná divadelní hra se brilantním provedením herce stává hrou výjimečnou. 

Nebo některé průměrné filmy povaţujeme za nadprůměrné díky výjimečným hereckým 

výkonům. To samé lze říci i o mnohých dílech hudebních. 

                                                      

25
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 205 

26
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 203 

27
 Sterling, J.A.L. World copyright law. London : Sweet & Maxwell, 1999, s. 63 
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Lze taktéţ dovodit, ţe například herecká improvizace, pokud je dostatečně tvůrčí 

a jedinečná, je autorským dílem a nikoli uměleckým výkonem. Improvizátor totiţ ţádné 

objektivně vnímatelné dílo neinterpretuje. Za předpokladu, ţe by bylo improvizátorovo 

představení simultánně tlumočeno do cizího jazyka, mohli bychom tlumočníka 

povaţovat za výkonného umělce, ovšem opět s tím, ţe jeho tlumočení nesplňuje znaky 

autorského díla, pak by byl totiţ autorem. Obdobné hypotézy lze konstruovat i ohledně 

divadelních či dabingových reţisérů, kde do dnešního dne nepanuje shoda, zda jsou 

autory anebo výkonnými umělci. 

Vznik práva výkonného umělce je vázán na okamţik, kdy je vyjádřen v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě (§9 odst. 1, §74 AZ). Není nezbytné, aby byl výkon 

zachycen na hmotný nosič. 

 

6.3 Srovnání kolektivní tvorby 

 

V praktickém ţivotě se často setkáváme s tím, ţe se více umělců podílí na 

vzniku jediného díla či výkonu. Například dvojice výtvarníků vytvoří společnou koláţ 

nebo skupina hudebníků tvořící orchestr společně nacvičí a na koncertě zahraje výběr 

barokních skladeb. U výkonných umělců bude kolektivní tvorba jevem nesporně 

častějším. Jejich úprava je v AZ odlišná od autorů a argumentem a contrario ke znění 

ustanovení § 74 docházíme k závěru, ţe obdobná aplikace zákonných ustanovení 

přichází v úvahu jen ohledně audiovizuálního díla. 

 

6.3.1 Kolektivní autorská díla 

 

V souvislosti s kolektivní tvorbou pouţívá autorskoprávní nauka tradičně výraz 

hromadné dílo. Dle Telce lze v rámci hromadných děl rozeznávat díla souborná, 

spojená, audiovizuální, spoluautorská a kolektivní.
28

 

 

                                                      

28
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s 56. Telec uvádí, 

ţe pro výraz hromadné dílo uţíval AZ tradičně označení dílo kolektivní. Tento pojem je v současnosti 

vyhrazen specifickému dílu, kterým byl obohacen český AZ pod vlivem komunitárního práva. 
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6.3.1.1 Souborné dílo 

 

Souborným dílem je sborník, jako časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, 

výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který svým způsobem 

výběru splňuje znaky autorského díla (AZ §2 odst. 5). Autorem souborného díla je ten, 

kdo jej uspořádal, aniţ by tím bylo dotčeno autorství zařazených děl. Souborné dílo se 

můţe skládat z děl, které jsou z autorskoprávní ochrany vyloučeny. Příkladem můţe být 

sbírka soudních rozhodnutí.
29

 Za souborné dílo lze taktéţ označit i databázi, tedy soubor 

nezávislých děl, údajů a jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a 

individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na jejich 

formu vyjádření (AZ § 88). 

 Charakteristické pro tyto díla je způsob uspořádání, který musí nést tvůrčí rysy, 

nemůţe být mechanický. Právo pořizovatele databáze je pak zvláštním právem 

chráněným AZ. 

 

6.3.1.2 Audiovizuální dílo 

 

Audiovizuálnímu dílu se AZ věnuje samostatně (§ 62 a násl.). AVD je 

zaznamenáním spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, vnímatelných 

zvukem či sluchem. Je sloţeno z uspořádaných audiovizuálně uţitých děl. Jsou to díla, 

která jsou pro vznik daného filmu vyuţita, jako třeba scénář, výtvarník, skladatel apod. 

Patří mezi ně i umělecké výkony, jeţ jsou ve filmu vyuţity (herci, hudebníci apod.), 

jejichţ přítomnost v AVD není podmínkou. 

AVD však není jakékoli zachycení obrazových sloţek filmovou technikou. Musí 

totiţ splňovat definici díla autorského. Neautorskými díly jsou kupříkladu mechanické 

rutinní záběry reportáţního charakteru sportovních akcí, denních zpráv, rodinných či 

jiných událostí. Kaţdý takový filmový počin je proto třeba podrobit zkoumání, zda 

splňuje znaky autorského díla. 

                                                      

29
 Tuláček, J. Soudní rozhodnutí a právní věty z hlediska autorského práva. Bulletin advokacie, 4/2005, s. 

36-39 
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Specifické je to, ţe autorem AVD je dle českého práva vţdy jeho reţisér. 

K zařazení audiovizuálně uţitých děl a uměleckých výkonů do AVD a jejich úpravám 

se samozřejmě vyţaduje svolení příslušných autorů a výkonných umělců. 

 Tímto svolením se autoři vzdávají na 10 let moţnosti uţít své dílo v jiném AVD, 

pokud se smluvně nedohodnou jinak. Tím se chrání zájmy výrobce. 

 

6.3.1.3 Spoluautorství 

 

Spoluautoři jsou ti, kdo se podíleli společnou tvůrčí činností na dokončení 

jediného díla. Spoluautorstvím ale není přispění ke vzniku díla pomocí nebo radou 

technické, administrativní nebo odborné povahy, podnět nebo poskytnutí 

dokumentačních nebo technických materiálů. Nevyţaduje se plánované ani vědomé 

spolupůsobení. Rovněţ časová souslednost nebo počet podílejících se tvůrců nehrají 

ţádnou roli. 

Důsledkem jsou společná a nerozdílná práva a povinnosti spoluautorů vztahující 

se k právním úkonům ohledně díla. Proto například povinnost označení původce se 

vztahuje ke všem zúčastněným spoluautorům. 

 

6.3.1.4 Kolektivní dílo 

 

Kolektivní dílo (§ 59) představuje jediné dílo, na jehoţ vytvoření se podílí více 

autorů, jejichţ příspěvky nejsou schopny samostatného uţití a které je vytvářeno 

z podnětu jiné osoby, pod jejímţ jménem je následně zveřejněno. Jedná se o druh 

ochrany investice finančně náročnějších projektů. Poněvadţ v praxi činí potíţe určit, 

zda příspěvky jsou schopny samostatného uţití či nikoliv, je tento institut z opatrnosti 

nahrazován licenčními ujednáními, a tak se dá očekávat, ţe kolektivní dílo v tomto 

pojetí bude z AZ v budoucnu odstraněno.
30
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 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 
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6.3.1.5 Spojená díla 

 

Spojená díla jiţ současný AZ na rozdíl od předchozího zákona z roku 1965 

neupravuje samostatně, nicméně zmiňuje se o nich v souvislosti s licenční smlouvou.  

Z právního pohledu je významné, ţe připojením díla k jinému můţe dojít ke změně 

umělecké kvality a tedy k zásahu do práva na nedotknutelnost, a proto je k němu nutné 

svolení. Spojením nevzniká autorství k celku, jak tomu je u souborných děl. 

Typickým příkladem je hudební dílo s textem, nebo literární s ilustrací. Určitý 

boom nyní zaţívá tzv. audiokniha, coţ je záznam výkonným umělcem namluveného 

literárního díla, častokrát doprovázené i hudbou. 

 

6.3.2 Kolektivní umělecké výkony 

 

Umělecké výkony lze dělit podle počtu zúčastněných výkonných umělců na 

umělecké výkony, kdy je jediné dílo prováděno jediným umělcem nebo jediné dílo je 

prováděno více nesamostatnými výkony. Z právního pohledu jde o samostatné výkony, 

ale vytvářené společně s jinými, eventuálně z ke společnému uţití (u nahrávek, lze 

nahrávat odděleně a pak míchat). 

Kolektivní tvorba výkonných umělců je v AZ ošetřena poněkud stroze. Je-li 

umělecký výkon prováděn více výkonnými umělci, mají tito především povinnost 

ustanovit si společného zástupce. Ten je zastupuje při nakládání s jejich právy. Týká se 

to zejména členů orchestru, sboru, tanečního souboru nebo jiného uměleckého tělesa. 

Obvykle jsou zastupováni uměleckým vedoucím, avšak na základě rozhodnutí většiny 

členů lze společným zástupcem ustanovit někoho jiného. Společné zastoupení však 

nemohou vyloučit, a to ani dohodou, neboť se jedná o ustanovení kogentní.
31

 

Z této povinnosti jsou vyňati sólisté, dirigenti a reţiséři divadelního představení, 

coţ vyplývá z charakteru jejich činnosti, není jim ale bráněno smluvně se na společném 

zastupování domluvit. 

Pokud výkonní umělci vystupují pod společným jménem jako členové 

uměleckého tělesa, přísluší jim osobnostní právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má 
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být jejich společný název uveden při zveřejnění a dalším uţití jejich společného výkonu. 

Toto právo jim však jako jednotlivcům nepřísluší.
32

 

Na rozdíl od spoluautorství však v tomto případě má kaţdý výkonný umělec své 

samostatné právo ke svému výkonu. Společný výkon se tak povaţuje za více 

uměleckých výkonů, nikoli za jeden jediný. Nejsou však upravena vzájemná práva 

jednotlivých umělců v rámci jednoho tělesa, coţ lze povaţovat za určitý nedostatek. Dle 

mého názoru tak kolektivní tvorba výkonných umělců nese rysy díla spojeného. 

 

6.3.3 Odvozená díla 

 

Odvozenými díly se míní zpracování díla včetně překladu. K oběma způsobům 

je samozřejmě zapotřebí mít svolení autora. Autorské dílo můţe vzniknout zpracováním 

jiného dílo. Takové zpracování díla musí nést obecné znaky autorského díla. Tím vzniká 

nové autorství umělci, jenţ se zpracování ujal, přičemţ veškerá práva osobnostní i 

ekonomická jsou původnímu autorovi zachována. 

Zpracování se zejména v poslední době stává velkým tématem, neboť k němu 

dochází stále častěji a zasahuje i do práva výkonných umělců, například při hudebních 

produkcích DJ‘s. Do popředí zájmu právníků, ale i znalců umění se dostává pojem 

remix, vztahující se jak dílům hudebním (včetně hudebních výkonů), tak i filmovým a 

dalším. 

Druhým typem odvozeného díla je jeho překlad do jiného jazyka. I k tomu je 

zapotřebí svolení původního autora. I přeloţené dílo, aby k němu vzniklo překladateli 

autorství, musí vyhovovat obecné definice autorského díla. Netvůrčím je kupříkladu 

mechanický překlad. Autorem překladu proto nemůţe být autor programu na 

překládání.
33

 

 

                                                      

32
 Nemohou se však u soudu s úspěchem domáhat ochrany osobnosti podle §11 ObčZ, neboť společný 

pseudonym není způsobilý pro individualizaci určité fyzické osoby.  Rozhodnutí NS sp. zn. 30 Cdo 

2116/2006.   
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(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 7 
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7 Kritéria ochrany 

 

7.1 Jedinečnost a osobitost 

 

U autorského díla je stěţejní prvkem k přiznání ochrany jedinečnost, u výkonu 

se vyţaduje osobitost. Jedinečností se chápe ve smyslu statistickém. Pokud máme vedle 

sebe dvě shodná autorská díla, nutně je jedno z nich napodobeninou druhého a jedná se 

o plagiát. Osobitost uměleckého výkonu spočívá v pojetí vyjádření díla, které vychází 

z uměleckého vnímání a citu výkonného umělce. Jinými slovy, umělecký výkon je 

individuální projev osobnosti.
34

 Ačkoli se takový projev zpravidla u kaţdého umělce 

liší, lze jedno autorské dílo, kupříkladu klavírní skladbu, provést téměř shodně. 

 

7.2 Formality 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, ke vzniku autorského práva k dílu není v českém právním řádu 

nutné splnit jakékoliv formality. Proto, na rozdíl třeba od průmyslových práv, není vznik 

autorství závislý na nahlášení díla do předmětného registru, vedeného k tomuto účelu 

příslušným orgánem. Podobná nezbytnost, tedy splnění formalit, byla dlouhá léta vlastní 

i anglosaskému právnímu systému, nazývanému pro základní odlišnosti od 

kontinentálního autorského práva (které jsou však v posledních letech stírány) jako 

copyright. 

Zásada neformálnosti je mezinárodně zakotvena v Bernské úmluvě. Skrze ni se 

prosadila nejen na území kontinentálního právního systému, nýbrţ postupně proniká i 

do zemí anglosaského práva. Je tak jednou ze zásadních myšlenek, na nichţ je 

vystaveno moderní autorské právo. 

Obdobně toto platí o výkonných umělcích. V jejich případě je tento princip 

vyţadován úmluvou WTTP o výkonných umělcích. 
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„Od neformálního vzniku autorskoprávní ochrany díla je třeba v praxi odlišovat 

tzv. registraci či evidenci autorských děl některými subjekty.“ 
35

 Jedná se například o 

registraci výtvarných nebo filmových děl za účelem rozšíření jejich ochrany, nemá však 

ţádnou relevanci ke vzniku autorského práva. 

Vznik autorského práva bez nutnosti splnění formalit není však dosud ve všech 

státech pravidlem. To přináší potíţe v momentě, kdy se autorské dílo dostalo ze státu 

neformálního systému do státu, kde jsou formality zavedeny. Takové dílo by totiţ 

nebylo automaticky chráněno a stalo by se tak volně uţitelným. Tento problém řeší 

Všeobecná úmluva o právu autorském ve své revizi z Paříţe 1971, kdyţ zavedla tzv. 

copyrightovou doloţku. Ta spočívá v tom, ţe nositel autorského práva uvede vedle 

symbolu c v krouţku své jméno (pseudonym) a rok zveřejnění díla, čímţ formalitě 

vyhoví. 

V souvislosti s výkonnými umělci lze uvést obdobné opatření, které bylo 

zavedeno Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců z Říma roku 1961. 

Výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů, kteří si činí nárok na ochranu ve 

státech, které vyţadují splnění formality, splní tyto podmínky tím, ţe opatří 

rozmnoţeninu nebo její obal symbolem r v krouţku s připojením roku prvního vydání. 

Neobsahuje – li rozmnoţenina či obal záznamu jména hlavních výkonných umělců a 

jméno výrobce, připojí se k tomuto symbolu i jméno vlastníka práv výrobce a jméno 

vlastníka práv těchto výkonných umělců, ve státě, kde se záznam uskutečnil. 
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8 Osobnostní práva autorů a výkonných umělců 

  

Právo výkonných umělců ke svému výkonu je označováno jako právo příbuzné 

k právu a autorů k dílu. Je to dáno tím, ţe jejich obsah má téţ osobnostní základ. 

V jejich rámci se rozlišuje osobností sloţka od majetkové. Osobnostní sloţka vyjadřuje 

duchovní spojení autora a výkonného umělce s jeho výtvorem, jakoţto projevem osobní 

povahy. Kaţdý umělec totiţ vkládá do svého uměleckého vyjádření své pocity, 

myšlenky a představy vycházející z jeho osobních zkušeností a niterného světa. Druhá 

sloţka vyjadřuje autorovo oprávnění rozhodovat o vyuţití své tvořivosti k získání 

majetkového prospěchu, tedy rozhodovat zda, kde, kým a jakým způsobem bude 

s dílem nakládáno. 

 Ostatní práva upravená autorským zákonem, tedy práva výrobce zvukového a 

zvukově obrazového záznamu k tomuto záznamu, právo pořizovatele databáze 

k databázi, nakladatele k vydávanému dílu, zveřejnitele k dosud nezveřejněnému 

volnému dílu a rozhlasového a televizního vysílatele k vysílání, jsou právy pouze 

majetkovými. Skutečnost, ţe AZ zařadil tyto práva mezi práva související s právem 

autorským, je důsledkem celosvětového historického přístupu, vyplývajícího z faktu, ţe 

tato práva často vznikají v souvislosti s uţitím autorských děl. 

Osobnostní práva vyjadřují myšlenku duchovní jednoty autora a výkonného 

umělce s výsledkem jejich tvořivé činnosti. Úprava autorského zákoníku je speciální 

k úpravě všeobecných osobnostních práv podle § 11 n. občanského zákoníku. 

 

8.1 Autorská osobnostní práva 

 

Osobnostní práva autorů sestávají dle AZ (§ 11) z výlučného oprávnění autora 

rozhodovat o zveřejnění svého díla, z práva osobovat si autorství, práva určit, zda a 

jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a z práva na 

nedotknutelnost svého díla. 
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8.1.1 Právo rozhodovat o zveřejnění 

 

Kaţdý, kdo vytvoří autorské dílo a převede jej do určité objektivně vnímatelné 

podoby, má právo rozhodnout o tom, zda s ním seznámí širší publikum. Jak s dílem 

autor naloţí, závisí na jeho svobodné vůli, kterou mohou ovlivňovat nejrůznější zájmy 

či umělecké ambice. Pokud autor není přesvědčen o kvalitách svého produktu či vytvoří 

něco, co je pro něj příliš intimní, pravděpodobně nebude uvaţovat o zveřejnění. Spousta 

známých spisovatelů například píše nebo psala tzv. „do šuplíku“, tedy bez úmyslu dílo 

vydat. 

Zveřejnění díla je v zákoně definováno v ustanovení § 4, odst. 1 AZ. Tímto 

pojmem máme na mysli první oprávněné veřejné přednesení, předvedení, vystavení, 

vydání nebo jiné zpřístupnění díla veřejnosti. Třetí osoba potřebuje ke zveřejnění 

autorův souhlas, bez něj by se jednalo o neoprávněné zveřejnění a z právního hlediska 

by vůbec o zveřejnění nešlo. 

 

8.1.2 Právo osobovat si autorství 

 

Podle českého práva je autorem osoba, která dílo vytvořila, a proto jedině ona si 

také můţe nárokovat autorství. Autor se můţe domáhat svého autorství před soudem 

v občanskoprávním řízení na základě ţaloby podle ustanovení § 80 písm. b) OSŘ
36

. 

Přisvojení si autorství k cizímu dílu můţe dokonce naplnit skutkovou podstatu trestného 

činu. 

 

8.1.3 Právo na autorské označení 

 

Autor má dále právo rozhodnout o tom, zda a jakým způsobem bude jeho 

autorství uvedeno při zveřejnění a dalším uţití díla, a to za podmínky, ţe to je při 

takovém druhu uţití obvyklé. 

 Na autorově vůli je ponecháno, pod jakým jménem chce ve vztahu k danému 

dílu vystupovat. Pokud se autor rozhodne k dílu nehlásit, popřípadě autor není znám, 
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hovoří se o díle anonymním. Nejčastěji však autor bude pouţívat své vlastní jméno. V 

oblasti umění ovšem nejsou jména zvolená, tedy pseudonymy, ničím výjimečným. 

Notoricky známé jsou příklady z literatury – Vladimír Vašek vešel ve známost pod 

jménem Petr Bezruč, Václav Jebavý zase jako Otakar Březina. 

V této souvislosti je dobré zmínit, ţe právo autora nebýt spojován s dílem, které 

nevytvořil, jiţ nespadá pod autorskoprávní ochranu, nýbrţ je ho třeba se domáhat 

v rámci ochrany osobnosti podle ObčZ. 

 

8.1.4 Právo na nedotknutelnost 

 

Autor má rovněţ právo na nedotknutelnost svého díla (právo na integritu díla). 

Patří sem právo udělit svolení třetím osobám ke změně a jinému zásahu do díla, právo 

na uţívání díla způsobem nesniţujícím hodnotu díla a právo na autorský dohled. 

„Smyslem práva na integritu je vyloučit svévolné provádění takových změn či zásahů 

v díle, které by zasahovaly do uměleckého pojetí díla.“
37

 K tomuto pravidlu je však 

třeba přistupovat s rozumem. Není pochyb o tom, ţe podruţné či nepatrné změny 

integritu díla nenarušují. Například pouhé stylistické přizpůsobení středověkého 

literárního textu soudobému jazykovému úzu, je naprosto v mezích zákona.
38

 Pokud je 

změna díla dostatečně tvůrčí, vede ke vzniku nového, tzv. odvozeného díla. Práva 

původního autora tím nejsou dotčena. O tom však dále. 

Zda je dané uţití díla dehonestující, tzn. sniţující jeho uměleckou hodnotu, je 

nutné posuzovat případ od případu. V úvahu připadá například uţití v rozporu 

s dobrými mravy. 

V rámci práva na autorský dohled je oprávněn na vlastní náklady dohlíţet, zda 

není do jeho díla nepřípustně zasahováno. Nutno říci, ţe má v praxi minimální vyuţití. 

Uplatňuje se zpravidla u děl dramatických při jejich nastudování, při opravách nosičů 

děl výtvarných apod.
39
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K právům na nedotknutelnost díla, díky tomu, ţe jejich zákonný výčet je pouze 

demonstrativní, lze přiřadit i právo na autorskou korekturu (AZ 56 odst. 4)
40

. 

 

8.1.5 Nepřevoditelnost práv 

 

Autorovi zákon neumoţňuje vzdát se svých osobnostních práv, stejně tak je 

nemůţe převést na jiné osoby. To samé ostatně platí i pro majetková práva. Takový 

právní úkon, kterým by se autor vzdával svých práv, by byl absolutně neplatný. Můţe 

však třetí osobě udělit souhlas se zásahem do těchto práv. 

 

8.1.6 Postmortální ochrana 

 

Osobnostní práva zanikají smrtí autora (§ 11 odst. 4 AZ). Obdobně jako u 

všeobecných práv na ochranu osobnosti podle ObčZ, však v určité zmenšené míře tato 

práva přetrvávají. Po smrti autora nadále platí zákaz osobovat si autorství k dílu, zákaz 

uţívat dílo způsobem sniţujícím hodnotu díla a povinnost uvádět autora, pokud je to u 

toho kterého díla obvyklé. 

V rámci tzv. postmortální ochrany se můţe těchto práv domáhat taxativně 

vypočtený okruh osob, který je širší neţ v případě všeobecných osobnostních práv. U 

případného soudního řízení je věcně legitimována kterákoli z osob blízkých, právnická 

osoba sdruţující autory a příslušný kolektivní správce. 

Zákonodárce přiznává tuto způsobilost osobám blízkým i pro období, kdy vyprší 

doba trvání majetkových práv. U ostatních dvou pak stanoví, ţe se této ochrany mohou 

domáhat vţdy. Přesto, ţe zvolená formulace je poněkud nepochopitelně kostrbatá, dá se 

z ní vyvodit, ţe postmortální ochrana není závislá na běhu doby trvání výlučných 

ekonomických práv autora a není ani nijak časově omezená. 
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8.2 Osobnostní práva výkonných umělců 

 

Osobnostní práva výkonných umělců jsou samostatně upravena v ustanovení § 

70 AZ. Úprava platná pro autory se uţije obdobně pro výkonné umělce jen zčásti, 

konkrétně ustanovení § 11 odst. 4 a 5, čili pasáţe zakotvující nepřevoditelnost práv a 

posmrtnou ochranu. 

Výkonný umělec (obdobně jako autor) má výlučné oprávnění k rozhodování o 

zveřejnění svého uměleckého výkonu.  

Obdoba autorova nároku na uvedení jména je však v případě výkonného umělce 

poněkud zúţena. Ne všichni výkonní umělci totiţ mají právo rozhodnout, jakým 

způsobem bude jejich jméno uvedeno při zveřejnění a dalším uţití jeho výkonu; náleţí 

těm, kteří přispívají k dílu individuálním způsobem.
41

 Taxativním výčtem je tak 

přiznáno pouze sólistovi, vytváří-li výkon sám nebo společně se členy uměleckého 

tělesa, dirigentovi, sbormistrovi a divadelnímu reţisérovi. Avšak ani ti jej nemají za 

všech okolností – v odůvodněných případech jim totiţ toto právo nepřísluší. Telec 

zákonnou formulaci rozvíjí, kdyţ uvádí, ţe uţivatel není povinen původcovství 

označovat, nelze-li to po něm spravedlivě poţadovat.
42

 „Například pokud je výkon 

zpěváka uţit v rozhlasovém vysílání, není třeba uvádět, kdo ho doprovází.“
43

  Ostatním 

výkonným umělcům náleţí podobné oprávnění pouze ke společnému názvu či 

pseudonymu, pod kterým vystupují jako členové uměleckého tělesa, coţ je také dáno 

praktickými důvody. 

Výkonný umělec má rovněţ právo odpovídající právu na nedotknutelnost 

autorského díla. Je tak oprávněn zabránit jednání vedoucí k jakémukoli znetvoření, 

zkomolení nebo jiné změně svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti. 
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 Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 109 

42
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 651 
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(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 110 
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9 Majetková práva autorů a výkonných umělců 

 

Osobnostní práva autorů a výkonných umělců jsou doplněna právy 

majetkovými, které autorům a výkonným umělcům zajišťují ekonomické zhodnocení 

jejich intelektuálního úsilí. 

 Jak jiţ bylo uvedeno, majetková práva jsou nepřevoditelná a autor ani výkonný 

umělec se jich nemůţe platně vzdát. Tato práva nelze postihnout ani výkonem 

rozhodnutí (exekucí). Něco jiného jsou ovšem pohledávky vzniklé z těchto práv, které 

postihnutelné jsou. Tato práva jsou dále nepromlčitelná a neocenitelná. 

Stejně jako v případě práv osobnostních, jsou v mnohých rysech obdobná pro 

autory i výkonné umělce, avšak i zde budeme nacházet podstatné odlišnosti. 

 

9.1 Majetková práva autorů 

 

Majetková práva autorů dělí AZ na práva dílo uţít (§ 12 n.) a jiná majetková 

práva, mezi něţ patří zejména právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla 

uměleckého (§ 24 n.) a právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní 

potřebu (§ 26 n.). Originárně jsou přiznána jedině tomu, kdo je původcem díla, tedy 

autorovi. 

 

9.1.1 Právo dílo užít 

 

Uţitím díla se myslí jeho zpřístupňování jiným osobám. Obecná definice není 

v zákoně obsaţena, několik základních způsobů uţití však definováno je v tzv. katalogu 

práv. Autor své dílo můţe uţít v původní nebo jiným zpracované nebo změněné 

podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Toto 

právo můţe licenčním převodem udělit jiné osobě. Takovým poskytnutím oprávnění 

majetkové právo nezaniká, autor se tímto pouze zaváţe strpět zásah do tohoto práva ve 

sjednaném způsobu a rozsahu. 

 Jednotlivé způsoby uţití jsou uvedeny v ustanovení § 12 odst. 4 AZ. Konkrétně 

se jedná o rozmnoţování díla, dále rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování 
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originálu nebo rozmnoţeniny díla a sdělování díla veřejnosti, čímţ je míněno 

provozování díla ţivě nebo za záznamu a jeho přenos, a konečně vysílání a jeho provoz 

díla rozhlasem či televizí. Tento katalog práv však není vyčerpávající, ale pouze 

demonstrativní (§ 12 odst. 5 AZ). 

Rozmnoţováním díla se rozumí zhotovování rozmnoţenin jeho hmotného 

substrátu, na kterém je vyjádřeno, a to jakoukoli formou a jakýmikoli prostředky – 

tiskem, fotografií, stavbou architektonického díla či elektronicky (digitálně). 

 Rozšiřováním díla je převádění vlastnického práva k hmotnému nosiči, na němţ 

je dílo vyjádřeno, a to včetně nabízení za tímto účelem. Pouhým prodejem originálu 

nebo rozmnoţeniny díla však nedochází k udělení práva dílo uţít, byť by to vyplývalo 

z účelu kupní smlouvy. Licenci je třeba udělit zvlášť, a to i konkludentně, nejedná-li se 

o licenci výhradní.
44

 V souladu s evropskými předpisy dochází uskutečněním prvního 

oprávněného převodu k tzv. vyčerpání práva na rozšiřování. To spočívá v tom, ţe autor 

do budoucna pozbývá právo dílo rozšiřovat. Toto ustanovení se vztahuje na území 

Evropského hospodářského prostoru. Umoţňuje se tím následné obchodování 

s autorským dílem, například v prodejnách, bazarech apod. 

Pronájem znamená poskytování originálu nebo rozmnoţeniny na dobu určitou, a 

to za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu. Děje-li se tak účelem jiným, 

jde o půjčování. 

Rovněţ vystavování je vázáno na hmotnou podobu díla, ať uţ se jedná o originál 

nebo rozmnoţeninu. Je pojmově moţné zejména u díla výtvarného, fotografického, 

architektonického či díla uţitého umění. 

 Sdělování veřejnosti znamená zpřístupňování děl individuálně neurčitému počtu 

osob (ţivě, ze záznamu, po drátu nebo bezdrátově, na internetu). Sdělování díla 

veřejnosti provozováním ţivě lze dle doslovného znění § 19 odst. 1 AZ učinit jedině 

prostřednictvím výkonného umělce. Jde zejména o provádění děl, která jsou k tomu 

svou povahou způsobilá, tedy o přednes literárního díla, provádění hudebního díla 

s textem i bez textu, ţivě scénicky předváděná dramatická nebo hudebně dramatická, 

choreografická nebo pantomimická díla. Výkonný umělec však obvykle není tím, kdo 

dílo v autorskoprávním smyslu uţívá. „Osoba, která svým jednáním naplňuje znaky 
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 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 77 
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výlučného autorského práva na živé provozování díla je označována jako 

provozovatel.“
45

 Jde o osobu, která hospodářsky zajišťuje veřejnou produkci a odpovídá 

za její obsah a průběh. Můţe jít například o vlastníka hudebního klubu. Provozovatel je 

povinen obstarat si skrze kolektivního správce svolení autorů děl, která mají být 

výkonnými umělci veřejně sdělována. 

 Provozováním díla ze záznamu (zvukového, zvukově obrazového) na veřejných 

produkcích (pomocí obrazovky, reproduktoru) mohou být rovněţ dotčena práva 

výkonných umělců (popřípadě výrobců záznamů). Provozovatel této produkce je proto 

povinen vypořádat autorská práva s příslušnými kolektivními správci. 

  

9.1.2 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla 

 

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu je přiznáno jen některým 

autorům. Vztahuje se totiţ k dílům výtvarným, jako jsou obraz, kresba, malba, socha, 

grafika a další. Výslovně sem nespadají architektonická díla vyjádřená stavbou nebo 

rukopisy skladatelů a spisovatelů. Smyslem tohoto majetkového práva je kompenzovat 

danému autorovi ztrátu na výdělku v případech, kdy se jeho díla prodávají po uplynutí 

určité doby za podstatně vyšší ceny. Především začínající výtvarníci, kteří si postupem 

času získávají stále větší prestiţ, by jinak byli nespravedlivě ochuzeni o výdělky, které 

dosahují ti, kteří s jejich výtvory obchodují. Odměna se vyplácí z kupní ceny, pokud 

dosahuje výše 1500 eur a více. Pokud však jde o první opětný prodej díla, které 

prodejce získal přímo od autora v uplynulých třech letech, musí cena díla přesáhnout 

částku 10 000 eur. Povinnost platit procentuálně
46

 vypočtenou cenu z kupní ceny díla, 

mají osoby soustavně se zabývající tímto druhem obchodování (provozovatelé galerií). 

Tyto osoby jsou povinny oznámit takový prodej příslušnému kolektivnímu správci 

(GESTOR) nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku následujícího po roce, 

v němţ prodej proběhl, a to pod hrozbou spáchání přestupku. Na datu splatnosti se pak 

následně mezi sebou dohodnou. 

                                                      

45
 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 236 

46
 Sazebník odměn tvoří přílohu k autorskému zákonu. 
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Toto právo ani obdobně nepřísluší výkonným umělcům, coţ ostatně vyplývá ze 

samé podstaty uměleckého výkonu. 

 

9.1.3 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 

 

Autor je oprávněn poţadovat odměnu za rozmnoţování jeho zveřejněného díla 

pro osobní potřebu fyzické osoby a pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo 

fyzické podnikající osoby. Nárokuje ji u svého kolektivního správce, není oprávněn ji 

vybírat individuálně. Toto právo tedy patří do skupiny práv povinně kolektivně 

spravovaných (AZ § 96 odst. 1 písm. a). Podrobněji se tomuto právu věnuji v desáté 

kapitole. 

 

9.1.4 Právo na přístup k dílu 

 

Autoru se rovněţ zaručuje právo na přístup k dílu, přesněji řečeno k hmotnému 

nosiči díla. Svou povahou se jedná spíše o osobnostní právo, proto jeho zařazení do 

majetkových práv není úplně systematické.
47

 Autor se můţe na vlastníku hmotného 

nosiče díla domáhat jeho zpřístupnění. Právo na přístup k dílu je však omezeno 

oprávněnými zájmy vlastníka, které zpřístupněním nesmí být porušeny. Vlastník také 

není povinen autorovi věc vydat, to by se totiţ příčilo zásadě nedotknutelnosti 

vlastnictví. V případě, ţe by autor cizí věc zpracoval, postupovalo by se dle ustanovení 

občanského zákoníku o věci zpracované. Vlastník je však vţdy povinen na ţádost a 

náklady autora nechat zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoţeninu díla a odevzdat ji 

autorovi. 

 

9.2 Majetková práva výkonných umělců 

 

Majetková práva výkonných umělců se vztahují jak k ţivým, tak zaznamenaným 

výkonům. Základně mají dvojí podobu – právo ţivý nebo zaznamenaný umělecký 

                                                      

47
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 
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výkon uţít a právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním zaznamenaného výkonu 

pro osobní pro osobní potřebu. Za obdobných podmínek jako autor má výkonný umělec 

právo i na přístup k dílu. 

 

9.2.1 Právo umělecký výkon užít 

 

Podle ustanovení § 71 AZ výkonným umělcům náleţí výlučné právo svůj výkon 

uţít, a to v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě. Toto právo nelze 

převést, ale je umoţněno poskytnout jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Uţití 

uměleckého výkonu znamená jeho zpřístupňování jiným osobám. 

Konkrétní projevy práva umělecký výkon uţít, které jsou zákonem chráněny, 

jsou vymezeny taxativně, coţ přispívá k právní jistotě uţivatelů. Práva umělecký výkon 

uţít jsou následující: a) právo na prvotní záznam ţivého výkonu b) právo na vysílání a 

jiné sdělování ţivého výkonu veřejnosti,
48

 c) právo na rozmnoţování zaznamenaného 

výkonu, d) právo na rozšiřování rozmnoţenin zaznamenaného výkonu, e) právo na 

pronájem rozmnoţenin zaznamenaného výkonu, f) právo na půjčování rozmnoţenin 

zaznamenaného výkonu a g) právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. 

V zásadě lze konstatovat, ţe kromě prvního bodu jsou všechny ostatní obdobné jako u 

autorů, i s jejich důsledkem, jako je třeba tzv. vyčerpání práva na rozšiřování. 

V tomto případě tedy neplatí, ţe lze umělecký výkon uţít také jinými způsoby, 

neţ které zná zákon, coţ je rozdíl oproti demonstrativnímu pojetí v právu autorském. 

Patrně se však jedná o legislativní chybu neţ o záměr, neboť i sem bude spadat právo na 

zpracování výkonu či jeho uţití ve spojení s jiným apod. 

 

 

 

 

                                                      

48
 Dle Kříţe je přiznání práva na veřejné provozování ţivého výkonu výkonnému umělci poněkud 

nadbytečné, protoţe pozici výkonného umělce lze dostatečně ošetřit ve smlouvě o vytvoření uměleckého 

výkonu. Viz Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – 

Komentář. Praha : Linde, 2005, s. 212 
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9.2.2 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného výkonu pro 

osobní potřebu 

 

Výkonný umělec má nárok na odměnu, pokud je záznam jeho výkonu 

rozmnoţován pro osobní potřebu fyzické osoby. Obdobně jako v případě autorů, jde o 

právo povinně kolektivně spravované (AZ § 96 odst. 1 písm. a), musí se tedy o něj sám 

přihlásit u příslušného kolektivního správce. Podrobněji se na něj zaměříme v další 

kapitole. 
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10 Smluvní právo autorů a výkonných umělců 

 

Výkon autorských práv a práv výkonných umělců náleţí zásadně autorům 

respektive výkonným umělcům. Přesto se velmi často setkáváme se situací, kdy některá 

majetková práva oprávněně vykonává osoba od nich odlišná. Způsoby jejich legálního 

nabytí lze rozčlenit na smluvní a mimosmluvní. Mezi prvně jmenované řadíme nabytí 

z titulu smluvní licence (podlicence) a z titulu zákonného majetkového práva, mezi ty 

druhé nabytí z titulu zákonné licence, volné uţití díla a uţití volného díla. Tato kapitola 

se věnuje smluvním závazkovým právem autorským, následující kapitola 

mimosmluvním. 

10.1 Licenční smlouva  

 

Poskytování licencí je charakteristické pro oblast práva duševního vlastnictví, 

neboť vyhovuje charakteru nehmotných statků. Z historického pohledu licence 

nahradily udílení státních privilegii k rozmnoţování autorských děl. V právním smyslu 

nejsou předměty autorskoprávní ochrany věci, nýbrţ jiné majetkové hodnoty, a tudíţ je 

nelze převádět translativně, jako v případě předmětů klasického vlastnictví. 

Typová licenční smlouva není v právním řádu jediná. Kromě AZ obsahuje 

úpravu licenční smlouvy pro předměty průmyslového vlastnictví obchodní zákoník a 

navíc dílčí úpravy licenčních smluv nalezneme i v některých zákonech vztahujících se 

k průmyslovému vlastnictví. Tento stav příliš nepřispívá k přehlednosti v českém 

právním řádě, a tak byl v rámci příprav nového občanského zákoníku přijat legislativní 

záměr vedoucí ke sjednocení úpravy licenční smlouvy v českém právním řádu.
49

 

V osnově však nakonec zahrnuta nebyla. 

 

 

 

                                                      

49
 Telec, I., Přehled práva duševního vlastnictví, lidsko-právní základy, licenční smlouva, 2., upravené 

vydání. Brno : Doplněk, 2007, s. 93 
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10.1.1  Obsah licence 

 

Licenční smlouvou podle ustanovení § 46 odst. 1 AZ autor (výkonný umělec) 

poskytuje oprávnění dílo uţít (umělecký výkon) a nabyvatel se zavazuje poskytnout 

autorovi (výkonnému umělci) odměnu. Strany této smlouvy jsou poskytovatel licence (v 

AZ označován jako autor) a její nabyvatel. 

Z hlediska právovědného se poskytnutí oprávnění označuje jako tzv. 

konstitutivní převod, neboť se jím nabyvateli konstituuje právo dílo uţít. Jejím 

důsledkem je vznik zdrţovací povinnosti spočívající v tom, ţe poskytovatel musí strpět 

povolené uţití díla nabyvatelem.
50

 Jiný druh majetkového práva neţ právo dílo uţít, 

nelze licenčním způsobem převést. Je důleţité si uvědomit, ţe licenční smlouvou se 

nijak nepřevádí hmotný substrát, na němţ je nehmotný statek objektivně vyjádřen. A 

opačně, koupí nosiče, na kterém je dílo nebo výkon zachycen, se nenabývá právo k 

uţití. 

 

10.1.2  Podstatné náležitosti 

 

Podstatné obsahové náleţitosti licenční smlouvy jsou: určení díla, projev vůle 

poskytnout oprávnění k uţití díla, ujednání o odměně. Dalšími obvyklými prvky jsou 

způsob uţití, rozsah uţití (rozsah časový, mnoţstevní a věcný), čas uţití, součinnost 

poskytovatele, ujednání o výhradnosti, právo sublicence nebo souhlas s postoupením a 

ujednání o lhůtě, způsobu a místu platby odměny. 

 

10.1.3 Výhradní a nevýhradní licence 

 

Výhradnost licence spočívá v intenzitě poskytovaného oprávnění. V případě 

nevýhradní licence je poskytovatel nadále oprávněn k uţití svého díla stejně jako k 

poskytnutí licence ve stejném rozsahu i dalším osobám. Výhradní licence toto jednání 

poskytovatele zakazuje. Zásada smluvní volnosti dovoluje uzavřít i tzv. omezenou 
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 Kříţ, J. Nový český autorský zákon a jeho působení v kontextu vnitrostátního i evropského vývoje. 

Acta universitatis carolinae. Iuridica, 1-2/2003, s. 155-166 
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výhradní licenci, při které nesmí poskytnout licenci dalším osobám, není však sám 

omezen dílo uţívat. 

Pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, zákon stanoví vyvratitelnou 

domněnku, ţe se licence poskytuje jako nevýhradní. Výhradní licence musí být 

uzavřena písemně pod hrozbou neplatnosti. 

Výhradní licence jsou pravděpodobně frekventovanější u výkonných umělců, 

zejména v souvislosti se zaznamenáním jejich uměleckých výkonů. 

 

10.1.4 Licence opravňující a zavazující 

 

Pokud autor či výkonný umělec poskytne licenci, má nárok na to, aby byla 

nabyvatelem v zákonem stanovené lhůtě dostatečně vyuţita a tedy ekonomicky 

zhodnocena. Smluvní strany však toto mohou ve smlouvě stanovit odlišně a licenci 

sjednat jako opravňující. Vyuţít licenci lze i podlicenčně. 

I v případě, kdy je smluvena výhradní licence jako opravňující, a nabyvatel bez 

zavinění poskytovatele v zákonem stanovené době licenci nevyuţije, má tento právo po 

předchozí výzvě od smlouvy odstoupit. Obecná délka lhůty je dva roky, v případě 

příspěvků do periodického tisku je kratší. Smlouva se pak ruší dnem doručení 

odstoupení nabyvateli. Případné finanční vyrovnání mezi stranami se posuzuje podle 

důvodů a rozsahu nevyuţití licence. 

 

10.1.5 Licence omezená a neomezená 

 

Poskytovatel můţe udělit licenci ke všem způsobům uţití díla nebo jen k 

některým. Jednotlivé způsoby uţití lze pak dále omezit jejich rozsahem – zejména co do 

mnoţství, místa nebo času. 

Pokud se rozsah nestanoví ve smlouvě, má se za to, ţe se licence poskytuje 

v takovém rozsahu, který je nutný k naplnění účelu smlouvy, přičemţ se uplatní 

následující vyvratitelné domněnky: co se týče územního rozsahu, platí, ţe se licence 

vztahuje jen na území České republiky, časově je omezena na dobu obvyklou, na však 

déle neţ na jeden rok, mnoţství se posoudí podle toho, jaké je u daného druhu díla 

obvyklé. 
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Nabyvatel nesmí nijak měnit dílo ani jeho název nebo označení autora, jakoţ ani 

dílo zařadit do souboru nebo spojit s jiným. Jde totiţ o osobnostní práva a autor by 

k těmto krokům musel udělit svolení. Určité zásahy moţné jsou, a to za předpokladu, ţe 

lze oprávněně usuzovat, ţe by s takovou změnou souhlasil. Autor je však oprávněn si 

tyto drobnější zásahy vyhradit. Výše uvedené se vztahuje přiměřeně i na výkonné 

umělce, a to s ohledem na stanovení § 74 AZ. 

 Dále je stanoveno, ţe licence udělená pro rozmnoţování díla zahrnuje i 

rozšiřování takto zhotovených rozmnoţenin, aniţ by toto bylo výslovně ve smlouvě 

uvedeno. 

  

10.1.6 Odměna 

 

Licenční smlouva je koncipovaná jako smlouva zásadně úplatná. Ve smlouvě 

musí být dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení. Uvádí se, ţe 

ustanovení o odměně pro poskytovatele licence je nezbytnou náleţitostí smlouvy. Není 

to však úplně bezezbytku pravda. Zákon totiţ nestíhá neplatností automaticky ty 

smlouvy, ve kterých smluvení odměny chybí. V tom případě má poskytovatel nárok na 

odměnu obvyklou. Kdyţ se na tom strany výslovně dohodnou, mohou sjednat licenci 

bezúplatnou. 

Odměnu lze dohodnout buď jako jednorázovou, nebo stanovenou procentuálně 

v závislosti na výnosu. V případě výnosové odměny vzniká nabyvateli vyplácet odměnu 

pravidelné, není-li stanoveno jinak, tak minimálně jednou ročně. 

Pokud je jednorázová odměna příliš nízká a je ve zřejmém nepoměru k zisku 

z vyuţití licence a významu díla pro dosaţení takového zisku. Tehdy má autor a 

výkonný umělec nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu (označovaná jako 

bestselerová doloţka).
51
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10.1.7 Zánik licence 

 

Pokud si smluvní strany nestanoví jinak, práva a povinnosti z licenční smlouvy 

přecházejí smrtí nebo zánikem nabyvatele na právní nástupce. Licence není moţné 

vypovědět, protoţe se jedná o smlouvu na dobu určitou, je ale přípustné dohodou právo 

výpovědi sjednat.
52

 Při způsobech zániku licenční smlouvy se uplatní obecné předpisy 

soukromého práva. Výjimkou je jiţ uvedené odstoupení od smlouvy pro nečinnost 

nabyvatele a odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (výkonného 

umělce). Ten je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy nabude přesvědčení, ţe 

dílo neodpovídá jeho přesvědčení a ţe by zveřejněním díla (uměleckého výkonu) byly 

značně dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Poskytovatel má následně povinnost 

uhradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

 

10.1.8 Některá specifika plynoucí z rozdílnosti povahy autora a výkonného umělce 

 

Hlavní rozdíl mezi autory a výkonnými umělci v oblasti smluvního práva 

autorského plyne z odlišné povahy autorského díla a uměleckého výkonu. Pokud autor 

udělí licenci k dílu, lze ji vyuţít opakovaně. U ţivého uměleckého výkonu je to odlišné 

vzhledem k jeho charakteristickým znakům - pomíjivosti a neopakovatelnosti. Proto je 

potřeba sjednat licenci zvlášť ke kaţdé jednotlivé interpretaci. Prakticky lze tuto 

skutečnost vyjádřit ve smlouvě například počtem repríz, jedná-li se o smluvní vztah 

mezi hercem nebo muzikantem a divadlem. 

Pokud autor poskytne oprávnění k rozmnoţování díla, má ze zákona právo na 

alespoň jednu rozmnoţeninu, pokud to lze na nabyvateli spravedlivě poţadovat a je-li to 

obvyklé. Výkonnému umělci obdobné oprávnění ze zákona nepřísluší. 
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10.2 Podlicence a postoupení licence 

 

Nabyvatel můţe poskytnout licenci dále jiným osobám. České autorské právo 

zná dva způsoby převodu licence nabyvatelem. Lze tak učinit postoupením licence nebo 

udělením takzvané podlicence. 

V případě postoupení licence dochází ke změně subjektů v původní licenční 

smlouvě, čili rozsah a způsob uţití zůstává zachován. Předpokladem je písemný souhlas 

autora či výkonného umělce. Tento souhlas můţe být vyjádřen jiţ v samotné licenční 

smlouvě. Nabyvatel má rovněţ povinnost informovat poskytovatele o postoupení a o 

osobě postupníka. Výjimkou je zde postoupení v rámci převodu podniku nebo jeho 

části. Nejen označením, ale i právní povahou je tento institut blízký postoupení 

pohledávky podle občanského, respektive obchodního práva. 

Podlicence je zvláštním podtypem licenční smlouvy. Z tohoto titulu lze 

poskytnout jakékoli oprávnění k uţití, limitem je rozsah, způsob uţití a další podmínky, 

které byly v licenční smlouvě dohodnuty. Moţnost uzavřít podlicenční smlouvu musí 

být sjednána v licenční smlouvě. Poskytovatel podlicence však odpovídá autorovi či 

výkonnému umělci za její vyuţití nabyvatelem podlicence. Touto cestou je tedy moţné, 

aby nabyvatel licence dostál své povinnosti licenci vyuţít. 

 

10.3 Nakladatelská licence 

 

Dalším zvláštním podtypem licenční smlouvy je licenční smlouva nakladatelská. 

Jde o tradiční autorskoprávní institut, jenţ měl v minulosti samostatnou zákonnou 

úpravu. Touto licencí poskytuje autor nabyvateli oprávnění k rozmnoţování a 

rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, 

fotografie či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii. Výslovně pak zákon 

uvádí, ţe se tento typ licence neuplatní pro díla provedená výkonnými umělci a proto 

ani ustanovení § 74 AZ neumoţňuje analogicky nakladatelskou licenci vyuţít k převodu 

práv výkonných umělců. Nelze ji proto pouţít například pro účely vydání hudebních 

nahrávek. 

Zvláštností nakladatelské licence je vyvratitelná domněnka výhradnosti, pokud 

ze smlouvy neplyne něco jiného. Neuplatní se však u periodických publikací. 
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Dalším specifikem je právo na autorskou korekturu. To znamená, ţe autor je 

oprávněn před vydáním díla provést ještě drobné tvůrčí změny, pokud nevyvolají na 

straně nabyvatele potřebu vynaloţení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi 

povaha díla. „Od korektur je třeba odlišovat odstraňování vad díla autorem (oprava 

gramatických či písařských chyb)“.
53

 Při neumoţnění autorské korektury má autor právo 

od smlouvy odstoupit, a to za předpokladu, ţe by vydáním díla utrpěla jeho umělecká 

hodnota. 

Poslední odlišností od běţné licenční smlouvy je úprava zániku této licence 

v případě rozebrání vydaného díla ve smluveném rozsahu před uplynutím doby, na 

kterou byla uzavřena. Pokud se strany nedohodnou o zvýšení mnoţstevního rozsahu do 

6 měsíců, kdy autor k jednání nakladatele vyzval, licence zaniká. 

Pro úplnost dodávám, ţe nakladateli je přiznáno právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnoţováním jím vydaného díla pro osobní potřebu a rovněţ pro vnitřní potřebu 

právnické a fyzické podnikající osoby.
54

 

 

10.4 Creative Commons 

 

Koncepce neformálního vzniku autorství a poměrně silná autorskoprávní 

ochrana můţe autora v určitých případech omezovat. Nepočítá například s případy, kdy 

chce autor poskytnout své dílo široké veřejnosti k jakémukoli druhu uţití a bez 

finančního nároku. Můţe jít o kohokoli, o amatérské nebo profesionální umělce, kteří 

chtějí svou tvorbu zdarma rozšířit mezi co největší počet lidí, případně chtějí svou 

tvorbu nabídnout široké veřejnosti k případnému dalšímu zpracování. Tyto myšlenky 

vedly v roce 2001 v USA k zaloţení organizace
55

 s názvem Creative Commons (dále 

jen CC), která vypracovala soustavu licenčních prvků, vztahující se k různým způsobům 

uţití. Autor, který se rozhodne pro licenční prvky CC, opatří své dílo grafickým 
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 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 169 

54
 Nárok na odměnu v souvislosti s pořízením rozmnoţeniny díla pro vnitřní potřebu není opominutím 

zákonodárce výslovně zahrnut v AZ (Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 715)  
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 Za vznikem CC stojí profesor práv z Harvardu Lawrence Lessig 
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symbolem, který vyjadřuje jeho vůli poskytnout licenci v určeném rozsahu. Tento 

systém je adaptabilní i pro šíření záznamů uměleckých výkonů. Projektu se účastní 

desítky zemí světa, od roku 2009 i Česká republika. V českém prostředí vychází CC 

z ustanovení § 46 odst. 5 AZ, umoţňující podat návrh na uzavření smlouvy vůči 

neurčitému počtu lidí a moţnost akceptace návrhu bez vyrozumění poskytovatele (§ 46 

odst. 6 AZ). Nabyvatel licence tedy vyjadřuje konkludentně souhlas s návrhem licenční 

smlouvy dle příslušného symbolu vyznačeného na díle. 

Systém CC licencí tedy nesměřuje proti podstatě autorského práva, nýbrţ jej 

rozvíjí. Výhodou těchto licencí je dále srozumitelnost a téměř celosvětová vyuţitelnost 

díky mezinárodním snahám o harmonizaci autorského práva. Z nejznámějších projektů, 

fungujících pod licencemi CC, jmenujme internetovou encyklopedii Wikipedie, nebo 

server sdílení fotografií Flickr. 
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11 Omezení a výjimky 

 

11.1 Výjimky 

 

 Autorský zákon zná 18 případů zákonných licencí a výjimek, které za splnění 

stanovených podmínek dovolují uţití díla nebo výkonu bez svolení původce, který 

takové uţití ani není oprávněn zakázat. Tyto výjimky se nevztahují úplně na všechny 

druhy děl a výkony, záleţí v některých případech na jejich specifické povaze. Prolamuje 

se tak zásada, ţe jedině autor či výkonný umělec jsou oprávněni rozhodovat o vyuţití 

své tvorby. Skrze tyto výjimky je umoţňován výkon některých základních lidských práv 

– práva na informace a právu na přístup ke kulturním statkům společnosti. Svou úlohu 

zde sehrává i skutečnost, ţe v některých případech je kontrola porušování práv fakticky 

nemoţná. Kaţdá ze zákonných licencí musí vyhovovat generální klauzuli, která je 

obsaţena v ustanovení § 29 AZ a vţilo se pro ni označení „třístupňový (tříkrokový) 

test“. 

 

11.2 Třístupňový test 

 

Volná uţití a zákonné licence ve svých důsledcích omezují autorská práva, a 

proto se jedná o výjimky z ochrany. Kaţdá z výjimek je podrobována třemi stupni 

posuzování. První stupeň je splněn, jedná-li se o zvláštní případ uţití díla, který je 

stanoven zákonem. Ve druhém stupni se hodnotí, není-li dané uţití v rozporu s běţným 

způsobem uţití díla. V závěrečné fázi se posuzuje, nejsou-li dotčeny oprávněné zájmy 

autora. 

Třístupňový test je mezinárodně zakotven v Bernské úmluvě a je bez výjimky 

přijímán ostatními mezinárodními konvencemi a evropskými předpisy. Systém výjimek 

se dostával do českého právního řádu transpozicemi mezinárodních úmluv a evropských 

směrnic. Jak WIPO, tak instituce EU neustále diskutují jejich aktualizace a případné 

rozšiřování, aby odpovídaly novým potřebám v závislosti zejména na technologickém a 

socioekonomickém vývoji. 
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11.3 Volná užití autorských děl a uměleckých výkonů 

 

11.3.1 Užití pro osobní potřebu fyzické osoby 

 

Volným uţitím díla (§ 30 odst. 1 AZ) je uţití pro osobní potřebu fyzické osoby. 

Je jednou z obecných zásad autorského práva, vycházející ze samé jeho podstaty. 

Osobní potřebou je takové uţití, jehoţ účelem není dosaţení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. Výklad termínu „osobní potřeba“ 

ponechává AZ na doktrinálním posouzení. Souhlasím s výkladem, ţe je nutné jej 

vykládat v souladu s Informační směrnicí, která volné uţití členským státům umoţňuje, 

a která operuje s přesnějším termínem „soukromá potřeba“.
56

 Zahrnuje tak uţití nejen 

pro vlastní potřebu fyzické osoby, ať uţ pro zábavu, studium nebo podobné důvody, ale 

i pro osoby blízké (nikdy však ne právnické osoby), členy domácnosti či jejich hosty.
57

 

Naopak doslovným výkladem osobní potřeby bychom dospěli k absurdním závěrům, 

například ţe kopie CD, kterou by si v jedné domácnosti pouštěli i ostatní členové 

rodiny, ačkoli si CD zkopíroval pro svou osobní potřebu otec, by bylo excesem 

z volného uţití, a tudíţ by se dané osoby vystavovaly hrozbě odpovědnosti za 

porušování autorských práv. 

Pod volné uţití spadá tolik diskutované pořízení rozmnoţeniny autorského díla 

fyzickou osobou pro svou osobní potřebu. Podoba takové rozmnoţeniny můţe být různá 

– lze ji zhotovit ručně či pomocí mechanických prostředků, můţe mít například formu 

tiskovou, elektronickou, zvukovou či zvukově obrazovou.
58

 

Obdobně lze pořídit pro osobní potřebu rozmnoţeninu zaznamenaného 

uměleckého výkonu nebo záznam ţivého uměleckého výkonu. Proto například pořízení 

hudební nahrávky na koncertě váţné hudby pro soukromé nekomerční účely na diktafon 

není nezákonné. Do úvahy však připadá moţné porušení smluvních podmínek mezi 

pořadatelem koncertu a účastníkem. 
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Co se týká počtu takto zhotovených kopií, AZ nestanovuje ţádný mnoţstevní 

limit, přičemţ se vyjadřuje o rozmnoţenině v jednotném čísle. Z tohoto důvodu lze 

jazykovým výkladem dospět k závěru, ţe je přípustné pořídit jen jednu
59

. Nutno 

podotknout, ţe informační směrnice hovoří v plurálu, rovněţ bez dalšího upřesnění. Lze 

se tedy setkat i s extenzivním výkladem: „Pokud však počet pořízených rozmnoženin dle 

konkrétních okolností přesáhne míru stanovenou tzv. tříkrokovým testem, jedná se o 

vybočení (exces) z dovoleného omezení autorského práva a k takovému jednání je nutný 

souhlas autora“
60

. Osobně mi připadá prvně uvedený názor příliš striktní a přikláním 

spíše k širšímu výkladu, a to proto, ţe trvanlivost nosičů je proměnlivá a není navíc 

zřejmé, zda by bylo legální zhotovit si druhou rozmnoţeninu v případě fyzického 

poškození či ztrátě původní rozmnoţeniny. 

Zákon nijak neřeší, jakým způsobem je zapotřebí získat originál nebo 

rozmnoţeninu autorského díla (uměleckého výkonu), ze kterého má být rozmnoţenina 

pořízena, zda koupí, půjčkou nebo jinak. Proto můţe vznikat problém vztahující se k 

tzv. řetězení volného uţití, neboli situaci, kdy si autorské dílo či záznam uměleckého 

díla, například hudební desku, mezi sebou lidé vzájemně půjčují a pořizují si 

rozmnoţeninu vţdy kaţdý pro svou osobní potřebu. K jednotnému způsobu řešení 

takového případu nedochází ani orgány činné v trestním řízení.
61

 

Nauka se alespoň shoduje v názoru, ţe si fyzická osoba musí zhotovit 

rozmnoţeninu sama, nikoli prostřednictvím třetí osoby.
62

 Výjimkou je zhotovení 

tiskové rozmnoţeniny na papír nebo podobný podklad prostřednictvím třetí osoby; 

copycentra proto touto svou činností neporušují AZ. 

Speciální pozornosti se dostalo výtvarným dílům – jejich napodobenina či 

rozmnoţenina zhotovená pro osobní potřebu musí být jako taková zřetelně označena. 

Dále AZ zdůrazňuje, ţe napodobenina či rozmnoţenina výtvarného díla nesmí být bez 
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příslušného souhlasu uţita nad rámec osobní potřeby, coţ se však logicky vztahuje na 

všechna díla (výkony). 

Některé typy děl, na nichţ mohou váznout i práva k uměleckým výkonům, jsou 

z volného uţití vyňaty. Konkrétně se volné uţití nevztahuje, a to ani pro vnitřní potřebu 

právnické osoby či fyzické podnikající osoby, na originál nebo rozmnoţeninu 

počítačového programu, elektronické databáze, architektonického díla včetně jeho 

napodobeniny a nelze rovněţ pořídit záznam audiovizuálního díla při jeho veřejném 

promítání. Hovoříme proto o výjimkách z volného uţití. Například pořízení ripu v kině 

je tedy ilegální. V těchto případech by docházelo k příliš silnému zasahování do 

majetkových práv. 

  

11.3.2 Užití pro vnitřní potřebu právnické osoby 

 

Volné uţití umoţňující pořizování rozmnoţenin bylo novelizací AZ rozšířeno i 

na právnické a fyzické podnikající osoby. Tyto mohou pro svou vnitřní potřebu zhotovit 

tiskovou rozmnoţeninu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou nebo 

obdobnou technikou, s výjimkou vydaného notového záznamu hudebního nebo hudebně 

dramatického díla. Práv výkonných umělců se tak toto ustanovení nijak nedotýká. 

 

11.3.3 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním pro soukromou potřebu 

 

Ohledně rozmnoţování děl a výkonů pro soukromou potřebu se vedou rozsáhlé 

diskuze. Jeho kritici dle mého názoru správně namítají, ţe tato licence nevyhovuje výše 

popsanému třístupňovému testu, konkrétně je v rozporu se třetím stupněm. Nositelé 

autorských práv totiţ pořizováním kopií, byť pro osobní potřebu, velmi pravděpodobně 

zaznamenávají ztrátu na svých výdělcích, přestoţe je do určité míry pravda, ţe volným 

šířením mezi lidmi se díla dostávají i k těm, kteří by jinak nebyli ochotni si neznámé 

dílo zakoupit a koupí si tato díla později popřípadě podpoří umělce tím, ţe se zúčastní 

jeho koncertu nebo výstavy. 

Informační směrnice proto stanovuje povinnost těm státům, které tuto zákonnou 

licenci zahrnou do svých právních řádů, aby autorům a výkonným umělcům (a dalším 

subjektům autorskoprávní ochrany) zaručili spravedlivou odměnu. Z tohoto důvodu také 
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zákon rozmnoţování díla pro soukromou potřebu nepřímo zpoplatňuje. Vybíraný 

poplatek je povinně odváděn příslušným kolektivním správcům, kteří jej pak dále 

vyplácejí jako odměnu jednotlivým autorům a výkonným umělcům. Poplatky se 

vybírají z přístrojů určených ke zhotovování rozmnoţenin záznamů, přístrojů ke 

zhotovování tiskových rozmnoţenin a z nenahraných nosičů záznamů. Plátci jsou 

subjekty, které je vyrábějí, případně dovezou ze států nepatřících do Evropských 

společenství a ty, které tyto přístroje pořídí na území některého z členských států 

Evropských společenství. Poplatky dále platí i právnické a fyzické podnikající osoby, 

které si zhotovili kopii díla pro svou vnitřní potřebu. Mechanizmus výpočtu poplatku 

stanoví AZ procentuální výměrou z průměrné ceny přístroje bez DPH. „Toto právo je 

koncipováno ne jako právo na odměnu za užití či reálné pořízení příslušné 

rozmnoženiny, ale jako právo na odměnu z vytvoření či získání možnosti a podmínek pro 

pořizování těchto rozmnoženin.“
63

 

Pro zaznamenané výkony platí výše uvedené, kromě problematiky týkající se 

vnitřní potřeby fyzických podnikajících a právnických osob, obdobně. 

 Konkretizace přístrojů, z nichţ se odvádí autorská odměna, byla zákonem 

ponechána Ministerstvu kultury. Toto zmocnění bylo naplněno vyhláškou č. 488/2006, 

která po svém přijetí vyvolala spoustu negativních reakcí. Objevilo se mnoţství hlasů, 

kterým se nelíbil fakt, ţe tyto poplatky je třeba odvádět mimo jiné z pevných disků 

zabudovaných v osobních počítačích či dalších přístrojů a nosičů, jeţ jsou pouţívány 

k zálohování dat, vlastních fotografií apod. Záleţitostí se zabýval Ombudsman, jenţ na 

základě podaných podnětů posuzoval soulad této vyhlášky s ústavním pořádkem. Ve 

svém stanovisku
64

 nakonec dospěl k závěru, ţe sice není protiústavní, avšak zavázal se 

„do budoucna kontrolovat, zda se vyhláška Ministerstva kultury v souvislosti se změnou 

socioekonomických podmínek nedostává do kolize s ústavními limity výkonu veřejné 

moci“
65

. 
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 V této souvislosti by bylo dobré zmínit rozsudek ESD, který konstatoval, ţe 

„musí existovat spojitost mezi uplatněním poplatku určeného k financování spravedlivé 

odměny na vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování a jejich 

předpokládaným používáním pro účely soukromého rozmnožování.“
66

 V důsledku toho 

je třeba rovněţ činit rozdíly mezi podnikatelskými subjekty a soukromými osobami. 

 Technologický vývoj jde však neúprosně dál, analogové přehrávače jsou jiţ 

téměř minulostí a s rozšiřující se digitalizací pravděpodobně bude nutné výčet přístrojů 

rozšířit, má-li volné uţití, jeţ má podobu zákonné licence, slouţit dále svému účelu. 

Někteří autorskoprávní odborníci tak spíše předvídají, ţe zákonodárci v zemích, kde je 

zavedeno, od něj do budoucna budou postupně upouštět a nahradí je klasické 

individuální licence.
67

 

 

11.4 Zákonné licence 

 

Zákonné licence můţeme rozdělit z hlediska tématiky této práce do tří skupin. 

První skupina licencí se vztahuje jak k autorským dílům, tak k uměleckým výkonům, 

druhá pouze k dílům a třetí pouze k výkonům. 

 

11.4.1 Zákonné licence k užití autorských děl a uměleckých výkonů 

 

Do práva autorů ani výkonných umělců nezasahuje ten, kdo výtvor uţije 

v souvislosti s prodejem nebo opravou zboţí, avšak v rozsahu k tomu nezbytném. Týká 

se nosičů děl a přístrojů, s jejichţ pomocí lze dílo nebo výkon uţít (přehrávač CD, fax, 

kopírka apod.). Do práv autorů a výkonných umělců rovněţ není zasahováno v případě 

přiměřeného uţití v rámci tzv. úřední a zpravodajská licence. Vztahuje se zejména 

k uţití a převzetí článků o aktuálním dění, jeţ samozřejmě musí být řádně ocitovány. 

Další zákonná licence se týká uţití děl a výkonů pro občanské či náboţenské 

obřady nebo uţití v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci 

školních přestavení a uţití díla školního za předpokladu, ţe jde o nekomerční vyuţití.  
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Knihovní licence umoţňuje knihovnám, muzeím, školám a dalším nevýdělečným 

a vzdělávacím zařízením za stanovených podmínek zhotovit rozmnoţeniny vymezených 

děl pro vzdělávací, archivní a podobné účely. Mimo jiné jsou oprávněny půjčovat 

absolvenční práce na místě samém pro studijní účely, pokud autor práce takové vyuţití 

nevyloučil.
68

 

V rámci tzv. licence pro zdravotně postižené je umoţněno uţít dílo nebo výkon 

pro potřeby zdravotně postiţených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu 

postiţení a nikoli s cílem hospodářského nebo obchodního prospěchu. Uţití je zde 

omezeno na zhotovení rozmnoţeniny vydaného díla a jejího rozšiřování a sdělování. 

Z titulu tzv. licence pro dočasné rozmnoženiny není zasahováno do výlučných 

práv zhotovením pomíjivé nebo podruţné rozmnoţeniny děl bez samostatného 

hospodářského významu. Platí pro přenos počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími 

stranami uskutečněný prostředníkem a pro oprávněné uţití díla. Rovněţ pod tento typ 

licence spadá zhotovení dočasného záznamu televizního nebo rozhlasového vysílatele, 

který je vlastníkem licence. Záznam musí slouţit vnitřním účelům a musí být vytvořen 

vlastními prostředky vysílatele. 

Nepodstatné vedlejší užití díla je jeho náhodné uţití v rámci jiného hlavního díla. 

Případ, kdy se v jiném díle objeví náhodou díla jiného autora. Hospodářský význam 

uţití musí být zanedbatelný, nezamýšlený záběr například ve filmu. Nesmí dojít 

k narušení oprávněných zájmů nositele práv. 

Licence pro sociální zařízení dovoluje zásah jak do práv k dílům tak uměleckým 

výkonům v případě nemocnic, věznic a jiných sociálních zařízení zřízených za jiným 

účelem neţ k dosaţení zisku. Touto licencí není dotčeno právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnoţováním díla pro vlastní osobní a vnitřní potřebu. 

Prostřednictvím citace se umoţňuje komukoli za zákonem stanovených 

podmínek uţít dílo a umělecký výkon. Existují celkem tři a spočívají v uţití v 

odůvodněné míře výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů v díle uţivatele, v uţití 

těchto výňatků nebo celých drobných děl v souladu s poctivými zvyklostmi a rozsahu 

                                                      

68
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autorského a práv průmyslových. Praha : Karolinum, 2008, s. 40-47 
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vyţadovaném pro konkrétní účel pro potřeby kritiky, recenze, vědecké či umělecké 

tvorbě a za třetí v uţití děl pro potřeby vyučování nebo vědecký účel bez dosaţení 

hospodářského či obchodního prospěchu. Nauka tradičně dovozuje, ţe citací nesmí být 

měněn smysl díla, rovněţ lze citovat i díla hudební popř. filmová.
69

 

 

11.4.2 Licence k užití výlučně autorských děl 

 

Autorský zákon zná několik zákonných licencí, jeţ se vztahují výhradně 

k autorským dílům. Z povahy věci totiţ nemohou být pro umělecké výkony vyuţity ani 

obdobně. 

Zákonná licence stanovující omezení práva autorského k dílu soubornému 

umoţňuje oprávněným uţivatelům přístup k jeho obsahu. Úprava je cílená zejména na 

uţívání elektronických databází a omezuje výkon kontroly k přístupu k zařazeným 

dílům. 

Pro účely propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje lze bez dalšího tato 

díla přiměřeně uţít. Týká se například uţití v katalozích, letáčcích apod. Informační 

směrnice dovoluje vztáhnout tuto licenci i na práva výkonných umělců potaţmo 

výrobců zvukových záznamů, coţ by například vytvořilo legální podmínky pro pouštění 

hudebních desek na ukázku v prodejnách. Český zákonodárce této příleţitosti ale 

nevyuţil. 

Licence pro fotografickou podobiznu se vztahuje na pořízení obrazového 

snímku, který je podobiznou osoby, jeţ si její vytvoření objednala za úplatu. V praxi se 

toto bude týkat profesionálních fotografů a jejich klientů, kteří si objednají například 

pořízení nejčastěji pasové fotografie či dokumentaci některých významných událostí 

osobního či veřejného ţivota člověka.
70

 

Licence k dílům uţitého umění a dílům architektonickým umoţňuje pronájem, 

půjčování nebo vystavování originálu nebo rozmnoţeniny uţitného díla nebo 

architektonického díla. 
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Uţití originálu nebo rozmnoţeniny díla výtvarného, fotografie nebo díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením opravňuje osobu, jeţ si 

takové dílo legálně opatří, toto dílo vystavit nebo jej bezplatně k vystavení poskytnout. 

 

11.4.3 Úplatná zákonná licence k užití uměleckých výkonů 

 

Úplatná zákonná licence se vztahuje pouze ke zvukovým záznamům 

uměleckého výkonu, vydaným pro obchodní účely (coţ znamená, ţe jeho rozmnoţeniny 

jsou rozšiřovány prodejem). Tyto záznamy lze vysílat rozhlasem nebo televizí bez 

přímého svolení výkonného umělce. Vychází se z toho, ţe jakmile výkonný umělec 

jednou udělil svolení k vydání, pak není důvod, aby nebyl vysílán. 

AZ však tuto licenci omezuje tím, ţe je třeba předem uzavřít smlouvu 

s kolektivním správcem (Intergram) a stanovit v ní výši odměny pro výkonného umělce 

za uţití výkonu jakoţ i způsob jejího placení. „I když toto ustanovení hovoří pouze o 

vysílání a přenosu vysílání, je třeba dovozovat, že zahrnuje i oprávnění k pořízení 

rozmnoženin, které při procesu vysílání vznikají; toto je významné pro tzv. webcasting, 

tzn. případy internetových rádií a televizí.“
71

 

Dluţno podotknout, ţe mezinárodní úmluvy ani evropské předpisy takový druh 

úpravy nevyţadují, a AZ tak jde v tomto směru nad rámec mezinárodních závazků.
72

 

 

11.5 Kvazilicenční omezení práv autorů a výkonných umělců 

 

AZ zná několik zvláštních případů kdy je udělení licence zaloţeno na bázi fikce. 

Jedná se tedy o jakési kvazilicence. 

Je tomu tak například tehdy, kdy jsou dílo nebo výkon vytvářeny umělcem 

z pozice zaměstnance. Dochází tak ke vzniku tzv. zaměstnaneckého díla. Omezení 

autorských práv zde spočívá v tom, ţe majetková práva umělce vykonává svým jménem 

a na svůj účet zaměstnavatel, jenţ je tedy rovněţ oprávněn uzavírat licenční smlouvy 
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s třetími osobami. Avšak v případě, kdy zaměstnavatel zanedbává výkon majetkových 

práv, je zaměstnanec oprávněn poţadovat, aby na něj byla převedena majetková práva 

k jeho výtvoru, přičemţ zaměstnavatel můţe odmítnout jen ze závaţných důvodů.
73

 

Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele rovněţ přecházejí majetková práva zpět na umělce. 

Omezení se zčásti týká i osobnostních práv, zaměstnavatel je totiţ oprávněn 

k úpravám díla či výkonu, k jejich zařazení do souboru a zejména k uveřejnění díla pod 

svým vlastním jménem. 

Od celé této koncepce je však moţné se smluvně odchýlit. 

Další obdobné kvazilicenční úpravy se vztahují ke kolektivnímu dílu, školnímu 

dílu, soutěţnímu dílu a dílu vytvořenému na objednávku na základě smlouvy o dílo. 

Tato ustanovení se však jiţ nepouţijí pro upořádání právních vztahů výkonných umělců. 

Z toho vyplývá především skutečnost, ţe pokud je s výkonným umělcem uzavřena 

smlouva o vytvoření výkonu, je k ní třeba připojit i licenční ujednání o oprávnění tento 

výkon uţít. Neplatí zde totiţ fikce udělení licence k účelu, jenţ vyplývá ze smlouvy o 

dílo, jako tomu je v případě autorského díla. 
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12 Doba ochrany 

 

12.1 Trvání osobnostních práv 

 

Osobnostní práva zanikají smrtí autora nebo výkonného umělce (§ 11 odst. 4 AZ, resp. 

ve spojení s § 74). Česká úprava tak vyuţívá výjimku z Bernské úmluvy, která jinak 

autorům zaručuje, ţe jejich osobnostní práva nezaniknou dříve neţ práva majetková. AZ 

však zná tzv. posmrtnou ochranu, která je časově neomezená a o níţ je pojednáno 

v kapitole sedmé. 

 

12.2 Trvání majetkových práv 

 

Majetková práva nezanikají smrtí autora nebo výkonného umělce, jak tomu je u 

práv osobnostních. Přecházejí na právní nástupce a jsou tedy předmětem dědictví. 

Tímto způsobem se kompenzují moţné ztráty na hmotném zajištění potomků umělců, 

poněvadţ výše autorských odměn nebývá vţdy úměrná vydanému úsilí a vynaloţeným 

finančním prostředkům a podléhá módním vlnám a dalším proměnlivým faktorům. U 

obou v této práci porovnávaných subjektů se celá koncepce trvání majetkových práv od 

základu liší. Lze tvrdit, ţe v tomto spočívá hlavní rozdíl v jejich autorskoprávní 

ochraně. 

 

12.2.1 Trvání majetkových práv autorů 

 

Majetková práva autorů trvají v době jeho ţivota a 70 let po jeho smrti. 

Vyjadřuje se tím představa o tom, ţe by těchto práv měl vyuţívat autor a po jeho smrti 

dvě generace jeho potomků. 
74

  

Co se týče počátku běhu doby trvání majetkových práv lze rozlišit tři různé 

rozhodné události. Jsou jimi za a) smrt autora, za b) zveřejnění díla a za c) vytvoření 

díla. 
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  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, preambule, odst. 6 



61 

 

Ad a) Obecným pravidlem je, ţe rozhodnou událostí je smrt autora. Je tomu tak 

tehdy, kdyţ je autor díla znám. Pak majetková práva trvají po celý autorův ţivot a 70 let 

po smrti. V trochu obměněné podobě se toto pravidlo uţije pro díla vytvořená ve 

spoluautorství - pak se doba trvání majetkových práv počítá od smrti autora, který 

ostatní přeţil. Komplikovanějším způsobem je stanovena doba trvání majetkových práv 

u díla audiovizuálního. Ta se počítá od smrti poslední přeţivší osoby, která je zákonem 

taxativně vyjmenována. Jedná se o reţiséra jakoţto autora AVD, autora scénáře, autora 

dialogů a skladatele hudby zvlášť vytvořené pro uţití v AVD. Cílem této úpravy je 

chránit AVD po celou dobu trvání práv k dílům audiovizuálně uţitým.
75

 

Ad b) Od oprávněného zveřejnění díla se počítá doba trvání majetkových práv u 

děl, jejichţ autor je utajen, u děl pseudonymních a u děl kolektivních, jejichţ autoři 

nejsou označeni. Po uplynutí 70 let majetková práva zanikají. Avšak v případě, kdy se 

v této době utajený autor díla veřejně prohlásí nebo je veřejně znám, určí se doba trvání 

podle bodu a). 

Ad c) Vytvoření díla je rozhodnou událostí tehdy, kdy marně uplynula doba 70 

let od vytvoření díla, aniţ by bylo oprávněně zveřejněno a jeho autor byl znám. 

Doba trvání majetkových práv autorů se počítá vţdy od prvního dne roku 

následujícího po roce, ve kterém došlo k rozhodné události. 

 

12.2.2 Trvání majetkových práv výkonných umělců 

 

Doba trvání majetkových práv výkonných umělců je koncipována zcela odlišně. 

Podle § 73 tato práva trvají 50 let, a sice od momentu vytvoření výkonu. V případě, kdy 

byl zveřejněn záznam uměleckého výkonu ještě v době, kdy neuplynulo 50 let od 

vytvoření, tak ochranná doba neskončí před uplynutím 50 let od tohoto zveřejnění. Je 

tak zachována moţnost ekonomické exploatace vţdy stejně dlouhou dobu od jeho 

uvedení na veřejnosti. 

Doba trvání majetkových práv výkonných umělců se počítá stejně jako u 

majetkových práv autorů od prvého dne roku následujícího po vytvoření, respektive 

zveřejnění výkonu. 

                                                      

75
 Kříţ, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy související – Komentář. 

Praha : Linde, 2005, s. 186 
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Koncepce trvání majetkových práv výkonných umělců je velmi podobná jako u 

majetkových práv výrobce zvukových
76

 či zvukově obrazových záznamů. Toto má své 

historické kořeny související s tím, ţe umělecké výkony vyţadují zachycení na záznam, 

aby mohly být uchovány. Určitý problém je však v tom, ţe doba trvání práv výkonných 

umělců je výrazně kratší, neţ doba trvání práv autorů, ačkoli obě tato práva mají 

osobnostní základ a chrání podobně hodnotnou (tvůrčí) činnost. V této souvislosti 

podotýkám, ţe umělecké výkony vţdy vycházejí z autorského díla, a na kaţdém 

záznamu uměleckého výkonu proto váznou i práva autora interpretovaného díla 

(nejedná-li se o volná nebo autorskoprávně nechráněná díla). Nemluvě o obalu nosiče 

nebo jeho bookletu, jejichţ zpracování můţe naplňovat znaky autorského díla. Z tohoto 

pohledu se jeví rozdíl v délce trvání jako neopodstatněný. 

Diskuze se tak logicky stáčí k často diskutovanému dilematu, zda práva autorů a 

výkonných umělců mají shodnou kvalitu. Na jednu stranu lze tvrdit, ţe umělecký výkon 

je ve vztahu k autorskému dílu podřadný, neboť z něj vychází. Můţeme však oponovat, 

ţe se v obou případech jedná o jakýsi výron osobnosti umělce (resp. vědce), ke kterým 

je zapotřebí zvláštních duševních schopností, jako třeba talentu, vkusu, představivosti 

apod. Skutečnost, ţe některé umělecké výkony nejsou „jedinečné“ či „tvůrčí“ lze 

vyváţit tzv. díly malé mince, jeţ vykazují pouze nízký stupeň tvořivosti. Nelze ani 

opominout skutečnost, ţe velké mnoţství děl, jeţ jsou určeny k interpretaci, coţ je 

především případ děl hudebních, známe díky provedení výkonnými umělci. Z výše 

uvedených důvodů usuzuji, ţe z juristického hlediska autorská díla a umělecké výkony 

rovnocennou kvalitu mají, a přikláním se tedy de lege ferenda k tomu, aby byly rozdíly 

v délce trvání jejich majetkových práv setřeny. 

Dodávám, ţe zákonné změně ve prospěch sjednocení obou lhůt by nepřekáţely 

mezinárodní předpisy (Bernská úmluva, WPPT, TRIPS), stanovující pouze minimální 

dobu trvání. 

Otázky o smyslu posmrtné doby trvání majetkových práv mnozí kritici 

zpochybňují a povaţují jej za výsledek lobbistických tlaků velkých vydavatelských 

společností. Kritizuje se především skutečnost, ţe ne vţdy vykonávají majetková práva 
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 U práv výrobců zvukových záznamů je přidán jeden rozhodný okamţik, a sice v případě, kdy je 

záznam pořízen a nikoli vydán, avšak oprávněně sdělen veřejnosti, zanikají jejich práva za 50 let ode dne 

tohoto sdělení. 
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potomci, nýbrţ právě vydavatelské společnosti či různé nadace apod. Výzvy 

k rozsáhlým reformám doby trvání (a vůbec autorského práva jako takového) se 

dostávají i na politickou scénu, přičemţ tvoří hlavní pilíře volebních programů tzv. 

pirátských stran, jeţ existují takřka ve všech evropských zemí a rovněţ i na ostatních 

kontinentech. 

 

12.2.3 Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/0157 

 

Evropská komise na nerovnost v délce ochrany mezi autory a výkonnými umělci 

zareagovala připravením návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady s číslem 

2008/0157, jenţ byl vyhotoven z iniciativy tehdejšího irského eurokomisaře Charlese 

McCreedyho. Cílem je prodlouţit dobu ochrany majetkových práv výkonných umělců, 

jejichţ výkon je zaznamenán na zvukový záznam, na 95 let ode dne jeho vydání nebo 

oprávněného sdělení veřejnosti a stejným způsobem rovněţ práva výrobců zvukových 

záznamů. Tito výrobci budou navíc povinni vytvářet zvláštní účelový fond ve výši 20 % 

zisku ze zvukových záznamů, kterým by jinak vypršela ochrana, a rozdělovat je tzv. 

studiovým hudebníkům. Zároveň se navrhuje sjednotit dobu trvání majetkových práv 

jednotlivých autorů podílejících se na skládání hudebních děl s textem (tedy textaře a 

skladatele hudby), přičemţ rozhodným okamţikem, od kterého se počítá doba trvání, 

má být den úmrtí posledního z nich, a to i přesto, ţe je národní zákonodárství 

nepovaţuje za spoluautory, jak tomu je u nás. 

Důvodová zpráva poukazuje na skutečnost, ţe muzikanti často začínají se svou 

kariérou ve věku okolo dvaceti let a ve stáří, kdy jiţ nemohou vydělávat peníze vlastní 

prací tak často vzhledem ke krátké době ochrany přicházejí o pro ně velmi důleţité 

příjmy plynoucí z autorských odměn. Znatelnější je tento stav například u studiových 

hudebníků, kteří byli častokrát jednorázově vypláceni a autorské odměny jsou jejich 

jediným příjmem z jejich tvorby. Dá se pak říci, ţe se jedná o určitou nespravedlnost 

v porovnání s ochranou autorů textu a hudby, kteří mají nárok na autorské odměny celý 

ţivot. Bez výkonných umělců, díky nimţ jsou dané písně známy, by však na takové 

odměny nedosáhli. 

Návrh dále zdůrazňuje nutnost provést změny v co nejbliţší době, neboť 

brzy dojde k uplynutí doby ochrany k záznamům pořízeným v 60. letech minulého 
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století, které byly pro moderní hudbu revoluční. V USA jiţ k podobným opatřením 

došlo. 

Návrh směrnice jiţ byl projednán na půdě Evropského parlamentu v prvním 

čtení při němţ doznal četných úprav. Tou nejpodstatnější je zkrácení doby trvání 

upravovaných ekonomických práv z navrhovaných 95 let na 70 let. Předpokládám, ţe 

v této podobě bude mít návrh šanci na přijetí. 

 

12.3 Problematika dědění 

 

Majetková práva autorská jsou způsobilá být předmětem dědictví, osobnostní 

práva smrtí autora zanikají. O výkonných umělcích lze říci to samé. U obou však můţe 

paradoxně dojít k situaci, kdy se původce svého díla nebo výkonu doţije konce doby 

trvání majetkových práv a ztratí tak moţnost ekonomického zhodnocování. U autorů 

toto nastane jen velmi sporadicky, a to v případě, kdy se za rozhodný okamţik povaţuje 

vznik díla, tedy kdy je jeho autor veřejnosti utajen, a uběhne od tohoto okamţiku 70 let. 

U výkonných umělců se doba trvání v délce 50 let vţdy počítá od vytvoření výkonu, a 

tak je pravděpodobnější, ţe taková situace nastane. 

K zajímavým otázkám dochází ve vztahu mezi autorským dílem a jeho hmotným 

substrátem. Jelikoţ se z právního hlediska jedná o odlišné předměty, můţe dojít 

teoreticky k situaci, kdy jeden z dědiců nabude vlastnictví k nosiči díla a druhý nabude 

autorského práva k dílu. Praktické by to ale příliš nebylo. Co se týče oceňování dědictví 

z důvodu dědické daně, platí, ţe nosič jakoţto věc, je předmětem oceňování, avšak dílo, 

jakoţto ideální nehmotný statek, jeţ věcí není, oceňování nepodléhá. Přesto však, pokud 

obojí připadne jedinému dědici, nauka dochází k závěru, „že hmotné substráty děl se 

neoceňují, neboť slouží jen k vyjádření díla“
77

. 

 Obdobně se dá výše napsané vztáhnout i pro dědění majetkových práv 

výkonných umělců. 
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 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 320 
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12.4 Volné autorské dílo a volný umělecký výkon 

 

Dílo, kterému uplynula doba trvání majetkových práv, se stává volným dílem a 

můţe být proto kýmkoli volně uţito, aniţ by bylo zapotřebí jakéhokoli povolení od 

původního autora. K tomu nemůţe dojít v případě, kdy autor nezanechá dědice. 

Autorská práva poté připadají státu, neboť AZ zná institut odúmrti (26 odst. 3)
78

. Totéţ 

platí i o uměleckých výkonech. 

 Pokud volné dílo nebylo dosud zveřejněno, pak ten, kdo jej poprvé zveřejní, 

nabývá k němu výlučná majetková autorská práva v rozsahu, v jakém by příslušela 

autorovi za jeho ţivota. Jazykovým výkladem lze usuzovat, ţe i toto právo má tedy 

osobnostní základ a nelze jej proto převést.
79

 Délka jejich trvání je však omezena na 25 

let. K uměleckým výkonům, které by teoreticky mohly být na nezveřejněném díle 

zachyceny, se toto právo nevztahuje. 

                                                      

78
 Připadnou-li majetková práva státu, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České republiky, a 

pokud jde o AVD, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 

79
 Křesťanová, V. Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou. Právo a 

podnikání, 10/2002, s. 5-8. Odlišné stanovisko zaujímá Telec, kdyţ tvrdí, ţe jde ve skutečnosti o právo 

výlučně hospodářského rázu (Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2007, s. 337 
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13 Kolektivní správa práv 

 

Kolektivní správa je společný výkon majetkových práv autorských vykonávaný 

státem pověřeným správcem tam, kde je individuální výkon zakázaný nebo by byl 

neúčinný. Nejde o podnikání ve smyslu ţivnostenského zákona. 

 Kolektivním správcem je ten, kdo získá od ministerstva školství oprávnění 

k výkonu kolektivní správy. V současnosti vykonává kolektivní správu několik různých 

subjektů. Nejstarším z nich je Ochranný svaz autorský, zaloţený jiţ v roce 1919, 

zastupující autory hudebních děl včetně textařů. Ostatní autory zastupují: Dilia - 

divadelní, literární, audiovizuální agentura, OOA-S - Ochranná organizace autorská - 

sdruţení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové sloţky audiovizuálních 

děl, GESTOR - ochranný svaz autorský - kolektivní správce autorského práva na 

odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého a OAZA - Ochranná 

společnost zvukařů-autorů. Výkonné umělce zastupuje jediný správce, a to Intergram, 

nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů. 

Kolektivní správce uzavírá licenční smlouvy s uţivateli svým jménem na účet 

zastupovaných nositelů práv. Těmto pak vyplácí v pravidelných intervalech odměny 

podle předem stanoveného klíče. Za účelem správy vede rejstřík zastupovaných 

subjektů a předmětů ochrany. Svou činnost provádí nevýdělečně a musí si počínat 

odborně a s péčí řádného hospodáře. Je oprávněn provádět kontroly, v případě 

neoprávněného uţití vybírá bezdůvodné obohacení a vymáhá náhradu škody v případě 

porušení práv. 

Povinně spravovanými právy autora jsou právo na odměnu za zhotovení 

rozmnoţeniny díla pro osobní potřebu, opětný prodej originálu výtvarného díla a 

půjčování díla v rámci knihovní licence. Dále sem patří právo na přiměřenou odměnu za 

pronájem díla a právo na uţití díla kabelovým přenosem (pokud právo na kabelový 

přenos nevykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání). Povinně spravovanými 

právy výkonného umělce jsou právo na odměnu za uţití uměleckého výkonu v rámci 

zákonné úplatné licence, rozmnoţeniny pro osobní potřebu a půjčování záznamu 

výkonu v rámci knihovní licence. Obdobně jako autor má taktéţ právo na přiměřenou 

odměnu za pronájem výkonu zachyceného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam 
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a právo na uţití ţivého či zaznamenaného výkonu pro kabelové vysílání. Povinná 

kolektivní správa se dále vztahuje i na vymáhání náhrady škody a bezdůvodného 

obohacení vztahující se k výkonu výše uvedených práv. 

 Z pohledu této práce je zajímavý termín „veřejná hudební produkce“. Je totiţ 

pojmově spojen jak s autory, tak výkonnými umělci. K provozování veřejné hudební 

produkce se váţe několik zvláštních povinností. Provozovatel prostoru (koncertního 

sálu), ve kterém se uskutečňuje, je povinen poskytnout příslušnému kolektivnímu 

správci součinnost za účelem zjištění totoţnosti pravého uţivatele díla, tedy vlastního 

provozovatele veřejné hudební produkce. 

Další specifika nese „ţivá veřejná hudební produkce“, při které má její dodavatel 

povinnost nahlásit kolektivnímu správci (OSA) program produkce a seznam jmen 

autorů a děl, která mají zaznít, a to s desetidenním předstihem. Je vhodné si uvědomit, 

ţe dodavatelem jsou obvykle samotní výkonní umělci (případně pořádající umělecká 

agentura). Z logiky věci tito nemusí nikde nahlásit provádění svých vlastních ţivých 

výkonů, ohledně nichţ ostatně ani nejsou kolektivně zastupováni. 

Obojí výše uvedené povinnosti jsou však imperfektní, čili není za ní stanovena 

zvláštní sankce (moţný by byl jedině nárok na náhradu škody za nesplnění zákonné 

povinnosti podle ObčZ).
80
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 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 808 
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14 Porušování práv 

 

Porušování práv chráněných autorským právem, se obecně označuje jako 

pirátství. Ochranu proti němu je v AZ zaloţena na objektivním zavinění, není proto 

nutné prokazovat porušiteli úmysl. Rovněţ postačí, pokud pouze hrozí neoprávněný 

zásah do práv. Z pohledu této práce je podstatné, ţe ochranu práv autorů a výkonných 

umělců lze uplatňovat souběţně, přičemţ je pro oba posuzované subjekty koncipována 

v zásadě shodně. K souběhu dochází velmi často, například při neoprávněném šíření 

hudebních nahrávek. 

Před civilními soudy lze uplatňovat obranu proti zásahu nebo hrozícímu zásahu 

na základě systému nároků, jeţ v souladu s evropskými předpisy upravuje AZ (§ 40). 

Pojetí autorskoprávní ochrany se do značné míry podobá ochraně osobnosti dle 

občanského zákona. Autor a výkonný umělec se tak můţe domáhat určení původcovství 

(nárok určovací), dále se můţe domáhat zákazu ohroţování jeho práv (nárok negatorní), 

je oprávněn poţadovat údaje o tom, jakým způsobem a rozsahem bylo do jeho práva 

zasaţeno včetně dalších informací souvisejících s cenou, za kterou bylo dílo 

neoprávněně uţíváno, jakými osobami atd. (nárok informační), rovněţ je oprávněn 

poţadovat odstranění následků neoprávněného uţití (nárok restituční), poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění (nárok satisfakční) a zákazu poskytování sluţby, kterou je 

neoprávněné uţívání umoţňováno. Pokud svůj a spor dovede k úspěchu, můţe 

poţadovat, aby mu soud přiznal v rozsudku právo na uveřejnění rozsudku na náklady 

protistrany. 

Následky porušení autorského práva se řídí obecnou soukromoprávní normou, 

tedy ObčZ, případně obchodním zákoníkem. Jedná se o klasické instituty jako je 

náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, poskytnutí materiální satisfakce či 

promlčení.
81

 Odlišností od těchto norem je moţnost poškozeného domáhat se 

odškodnění paušální částkou, která je stanovena jako dvojnásobek odměny, která by 

byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. 
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 Holcová, I. Subsidiarita občanského zákoníku a obchodního zákoníku coby obecných předpisů 

v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho uţitím. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových, Praha : Karolinum, 2009, 12-27 
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Závaţnost ochrany práv autorů a výkonných umělců je promítnuta i do trestně 

právní roviny v podobě trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících 

s právem autorským a práv k databázi, coţ je svou povahou blanketní norma odkazující 

na ochranu upravenou v AZ. V novém trestním zákoníku (§ 270) došlo k podstatnému 

zpřísnění trestů, kdyţ horní hranice trestu odnětí svobody byla zvýšena z pěti na osm 

let. TZ dále obsahuje nový trestný čin padělání a napodobení díla výtvarného umění, 

postihující tvrdším způsobem porušování práv týkajících se výtvarných děl (§ 271). 

V úvahu přichází i další způsoby ochrany, v neposlední řadě třeba 

nekalosoutěţní ochrana, která ale dle mého názoru povětšinou nebude tolik efektivní 

jako ochrana autorskoprávní, vzhledem k odlišné koncepci zavinění. Vhodnou variantu 

řešení mohou představovat mimosoudní prostředky ochrany, jako například dohoda,
82

 

svépomoc a jiné. 

Z mezinárodního pohledu je podstatné, ţe autorské právo je ovládáno zásadou 

teritoriality. Znamená to, ţe ochrana je poskytována právem toho státu, ve kterém došlo 

k protiprávnímu uţití díla nebo k jinému porušení práva. České autorské právo se tak 

bude vztahovat jenom na ty autory, kteří pocházejí ze zemí, se kterými má Česká 

republika uzavřenou mezinárodní dohodu. Stejný reţim pro české autory existuje i 

v zahraničí.
83
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 Příkladem můţe být známá aféra týkající se zpracování obrázků Josefa Lady, kdy výtvarník Tomáš 

Vaněk, aniţ by k tomu byl autorizován, věrně napodobil typické Ladovy obrázky venkovanů a opatřil je 

sekundárními pohlavními znaky, za coţ získal cenu J. Chalupeckého. Po ţádosti Ladových dědiců umělec 

své dílo přestal veřejně vystavovat.  
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právní úpravy. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha : Karolinum, 2008, 11-30 
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15 Závěr 

 

Práva autorů a výkonných umělců jsou povaţována za práva příbuzná. Mají totiţ 

shodně osobnostní základ, jakkoli v jeho rámci rozlišujeme stránku osobnostní a 

ekonomickou, jeţ mají odlišný právní reţim. Na teoretické úrovni v tomto smyslu 

hovoříme o kvazidualistické koncepci. 

 Autorem i výkonným umělcem můţe být zásadně fyzická osoba, nikoli 

právnická, která dílo či výkon vytvořila. Svéprávnost ani zletilost nejsou pro vznik práv 

upravených autorským zákonem nijak důleţité, vytvoření autorského díla nebo 

uměleckého výkonu totiţ není právní úkon. Tato práva vznikají automaticky, bez 

nutnosti splnění jakýchkoli formalit, okamţikem jejich objektivizace, tedy převedením 

do jakékoli objektivně vnímatelné podoby, ať uţ hmotné či nehmotné. 

 Předmětem práva autora je autorské dílo, čímţ je dle zákona objektivizovaný 

jedinečný výsledek tvůrčí činnosti člověka. Jako takový je spjatý s osobností autora a 

vychází z jeho duševních schopností. Některá díla jsou z důvodů veřejného zájmu na 

jejich uţití z ochrany vyňata, například úřední díla nebo státní symboly. Ochrana je 

naopak poskytována některým výtvorům, jeţ nutně nemusí být výsledky tvůrčí činnosti, 

ale stačí, jsou-li vlastním duševním výtvorem autora - například počítačovým 

programům či fotografii. Podobně jsou pomocí fikce chráněny i artistické výkony, u 

nichţ je sporné, zda se jedná o umělecké výkony. 

 Předmětem práva výkonného umělce je umělecký výkon, čímţ se rozumí 

umělcova interpretace autorského díla. Na rozdíl od autorského díla, kde je vyţadována 

jedinečnost, u interpretace je podstatná osobitost. 

 Osobnostní práva vyjadřují spjatost autora či výkonného umělce s výsledkem 

jeho činnosti. Rozsah těchto práv je u obou srovnatelný, podstatný rozdíl však spočívá 

v tom, ţe výkonní umělci mají právo na autorské označení, pouze kdyţ vytváří 

umělecký výkon samostatně anebo v kolektivu z pozice sólisty, dirigenta, sbormistra či 

divadelního reţiséra. Pokud tvoří jako členové uměleckého tělesa (například jako 

hudební skupina nebo orchestr) mají právo na označení vztahující se k názvu tohoto 

uměleckého tělesa. Důvody k takovému uspořádání jsou sice praktické, ve skutečnosti 

to ale vede k tomu, ţe se tito sdruţení umělci nemohou domáhat ochrany osobnosti, je-li 

jejich společný název spojován s cizími díly. 
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 Majetková práva, jeţ jsou spojená s hospodářskou exploatací děl či výkonů se 

skládají z uţívacích práv a práva na odměnu při rozmnoţování děl a výkonů fyzickou 

osobou pro vlastní potřebu. Autoři poţívají rozšířenější úpravy a mají nárok na odměnu 

i v souvislosti s rozmnoţováním svých děl na papír či obdobný podklad pro vnitřní 

potřebu právnických osob a právo na odměnu při opětném prodeji výtvarných děl, 

obchoduje-li se s nimi profesionálně za vyšší částky. Rozdíl lze dále spatřovat v tom, ţe 

zatímco výčet způsobů dílo uţít je demonstrativní, výčet uţití výkonu je taxativní. 

Vzhledem k tomu, ţe je přesto evidentně neúplný, přiklání se doktrína k výkladu, ţe 

jsou oba výčty demonstrativní. 

 Jak autor, tak výkonný umělec můţe poskytnout třetím osobám licenční 

oprávnění uţít své autorské dílo či umělecký výkon, nemohou se však tohoto práva 

vzdát. Při sjednávání licenčního oprávnění je důleţité pamatovat na skutečnost, ţe při 

opakování interpretace stejného díla dochází vţdy k vytvoření nového uměleckého 

výkonu. 

 Autoři i výkonní umělci jsou ve výkonu svých práv do určité míry omezeni ve 

prospěch práva společnosti na šíření informací a přístupu ke kulturnímu bohatství. 

Systém výjimek je průběţně projednáván v Evropě i ve světě a existují zde snahy 

přizpůsobit jej aktuálním potřebám v závislosti zejména technologickém vývoji. Česká 

úprava je v souladu s evropskou, avšak v některých ohledech se liší. Například dle 

našeho zákonodárství nelze uţít umělecký výkon pro propagaci prodeje, na druhou 

stranu zde existuje úplatná zákonná licence umoţňující po vypořádání práv 

s kolektivním správcem vysílání zaznamenaných uměleckých výkonů. 

 Osobnostní práva zanikají smrtí autora či výkonného umělce. Odlišná je 

koncepce doby trvání majetkových práv. Zatímco u autorů tato doba základně trvá celý 

jejich ţivot a následně 70 let po jejich smrti, u výkonných umělců doba počíná běţet od 

vytvoření výkonu a trvá 50 let. Vzhledem k průměrné délce ţivota tak můţe dojít k 

situaci, kdy výkonný umělec ve stáří pozbude nároku na odměnu za vytvořené výkony. 

O prodlouţení doby ochrany výkonných umělců se proto ţivě diskutuje a na půdě EU 

jiţ jsou připravovány předpisy, které tuto nevyváţenost mají změnit. 

 Celkově lze shrnout, ţe ochrana práv výkonných umělců se postupně přibliţuje 

ochraně práv autorů. Do budoucna, kdy hlavní výzvou bude přizpůsobit autorskoprávní 

ochranu stále dokonalejším technologiím, lze očekávat potvrzení tohoto trendu. 
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Užité zkratky 

 

AVD   Audiovizuální dílo 

AZ   zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákoník) 

Bernská úmluva Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 

DILIA  Dilia, divadelní, literární a audiovizuální agentura  

ESD  Evropský soudní dvůr 

EU  Evropská unie 

GESTOR ochranný svaz autorský - kolektivní správce autorského práva na odměnu 

při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého 

Informační směrnice Směrnice č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 

Intergram nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů. 

NS   Nejvyšší soud ČR 

OAZA  Ochranná společnost zvukařů-autorů 

ObčZ   zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OOA-S Ochranná organizace autorská - sdruţení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové sloţky audiovizuálních děl 

OSA Ochranný svaz autorský zastupující autory hudebních děl včetně textařů. 

OSŘ  zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví 

WCT  Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 

WIPO  Světová organizace duševního vlastnictví 

WPPT  Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech 



73 

 

Seznam použité literatury 

 

Knihy: 

 

Čermák, J., Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2003, 252 s. 

 

Dobřichovský, T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví. Praha : Linde, 2004, 

225 s. 

 

Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H. 

Beck, 2007, 652 s. 

 

Jacob, R., Alexander, D. Guidebook to intellectual property. London : Sweet & 

Maxwell, 1993, 193 s. 

 

Kolektiv autorů, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha : 

Karolinum, 2008, 84 s. 

 

Kolektiv autorů, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha : 

Karolinum, 2009, 134 s. 

 

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy 

související – Komentář. Praha : Linde, 2005, 792 s. 

 

Popelková, V., Ochrana práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. Praha : 

Grada publishing, 1998, 138 s. 

 

Sterling, J.A.L. World copyright law. London : Sweet & Maxwell, 1999, 1085 s. 

 

Šalomoun, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. Praha : C.H.Beck,  

2003, 171 s.  



74 

 

Šebelová, M., Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno : Computer 

press, 2006, 196 s.  

 

Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 3 díl. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, 308 s. 

 

Telec, I., Právo výkonných umělců v uživatelské praxi. Brno : Masarykova universita, 

1993. 182 s. 

 

Telec, I., Přehled práva duševního vlastnictví, lidsko-právní základy, licenční smlouva. 

2., upravené vydání. Brno : Doplněk, 2007, 200 s. 

 

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 989 

s. 

 

Telec, I., Tůma, P. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní úprava. 1. 

Vydání, Brno: Doplněk, 2006, 116 s. 

 

Tůma, P., Smluvní licence v autorském právu, 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 185 

s. 

 

Časopisecké články: 

 

Čermák, K., Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR. Právní rádce, 1/2006, s. 

13-19 

 

Dobeš, P. Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce, 

4/2007, s. 4-13 

 

Dobeš, P. Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu II. Právní rádce 

5/2007, s. 4-9 



75 

 

Dobeš, P. Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, 

evropského a českého práva po zásadní novele autorského zákona – 1. část. Právní 

rozhledy, 17/2006, s. 619-23 

 

Dobeš, P. Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, 

evropského a českého práva po zásadní novele autorského zákona – 2. část. Právní 

rozhledy, 18/2006, s. 661-69 

 

Křesťanová, V. Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou. 

Právo a podnikání, 10/2002, s. 5-8 

 

Kříž, J. Některé právní aspekty komunikace s veřejností. Acta universitatis carolinae. 

Iuridica, 1-2/2004, s. 145-156 

 

Kříž, J. Nový český autorský zákon a jeho působení v kontextu vnitrostátního i 

evropského vývoje. Acta universitatis carolinae. Iuridica, 1-2/2003, s. 155-166 

 

Telec, I. Některé základní a obecné otázky českého autorského zákona (prvá část). 

Bulletin advokacie, 2/2001, s. 25-38 

 

Telec, I. Některé základní a obecné otázky českého autorského zákona (dokončení). 

Bulletin advokacie, 3/2001, s. 40-50 

 

Tuláček, J. Kopírování autorských děl literárních pro vlastní potřebu. Bulletin 

advokacie, 11-12/2006, s. 74-79 

 

Tuláček, J. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie, 11-12/2004, s. 

24-30 

 

Tuláček, J. Posmrtný život aneb další osudy autorského díla po smrti autora. Bulletin 

advokacie, 1/2005, s. 29-31 

 



76 

 

Tuláček, J. Soudní rozhodnutí a právní věty z hlediska autorského práva. Bulletin 

advokacie, 4/2005, s. 36-39 

 

Tůma, P. Kriticky k novele autorského zákona. Právní rádce, 1/2004, s. 24-31 

 

Tůma, P. Určitě by se Lada zasmál? Právní rádce, 6/2002, s. 37-40 

 

Zapletal, J. Několik poznámek k nové úpravě soudní vynutitelnosti práv duševního 

vlastnictví. Právní rozhledy, 20/2006 s. 753-761 



77 

 

Summary 

 

A comparison of copyright protection of authors and performing 

artists 

 

The aim of this thesis is to compare the regulation of the author’s rights in their 

works and the performing artist’s rights in their performances as it arises from the 

Czech Author’s Act.  

I have chosen this topic because it demands to get familiar with the Author’s 

Act, to grasp the most of its provision and to think of it. In my opinion it would be very 

useful in practice. It seems to be quiet an actual issue, as for example the term of 

protection of these rights is largely discussed of late. 

The structure of this paper is following. The first three chapters are introducing 

the main characteristics of the author’s and performing artist’s rights, their development 

and the main sources. Other chapters are dealing with the comparison of the protection 

itself. I examined the aspects I consider to be crucial. It is the subject of the rights, the 

object, moral and economic rights, the criterions of the protection, the contractual and 

non-contractual obligations and the term of protection. Two final chapters are focused 

on the collective management and the infringement of copyright. 

I can conclude that the protection of the performing artist’s rights is a bit weaker. 

It is mostly justifiable by the practical reasons. For example, when the performing 

artists are performing in a group, not each individual artist has the right to be named. 

Otherwise it would be quite difficult to name every musician in an orchestra having a 

number of members. 

However the most significant difference in the copyright protection of the 

author’s and performing artist’s rights, the term of protection of the economic rights, is 

not based on the convincing justification. In the author’s case it lasts his whole life and 

then the 70 years after his death, but in the performer’s case it lasts only 50 years after 

the release of the recorded performance. This issue has been widely debated in the last 

years and the result of these discussions is that the EU is about to extend the duration of 

the performer’s economic rights to 70 years as well. 
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