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Úvod

Rád bych se v této práci zaměřil na práva výkonných umělců. Tato práva bývají často 

opomíjená,  možná  lépe  vyjádřeno,  zmínka  o  nich  je  pouze  přes  odkaz  k obdobným právům 

autora. Najde se poskrovnu literatury, která se právy výkonných umělců zabývá. Většina autorů 

se zaměřuje výhradně buď na určitý aspekt v oblasti výkonného umění (častá polemika na téma 

divadelní  režisér,  typová  licenční  smlouva),  nebo  se  naopak  vůbec  nevěnují  výhradně 

výkonnému umění a kombinují jej s příbuznými obory, přičemž práva výkonných umělců jaksi 

vytěsňují  a  opomíjejí  ve prospěch „silnějších  příbuzných  práv“,  práv  autorů  a  práv výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů. Ostatně, není se čemu divit. Ve prospěch autorských 

práv jasně hovoří fakt, že tato jsou středobodem autorského zákona, pro ostatní práva příbuzná 

pak platí univerzální formulka „užije se obdobně“. Práva výrobců záznamů a práva vysílatele 

jsou zase často zmiňována, jelikož při jejich porušování dochází k nemalým finančním ztrátám či 

obohacením na straně těchto subjektů (porušuje-li autorská práva sám výrobce, nebo vysílatel, 

často na úkor autorů nebo právě výkonných umělců). 

Rád bych proto práva výkonného umělce přiblížil.  Není mým záměrem podat  o právech 

výkonných  umělců  zcela  vyčerpávající  studii  zabíhající  do  všech  podrobností.  To  dalece 

přesahuje rozsah i cíl této práce. O některých zásadních institutech lze napsat a také jsou napsány 

(samozřejmě z pohledu práva autora) ucelené vědecké publikace.

Raději bych práva výkonného umělce uchopil, utřídil a „převyprávěl“, a to nejen pro potřeby 

této práce, ale i mých kolegů a přátel z řad výkonných umělců. Vzhledem k tomu, že to jsou 

především herci  a divadelníci  vůbec  a  že  s tímto  odvětvím výkonného  umění  mám i  osobní 

zkušenost,  odkazuji  v příkladech  často  v  oblasti  výkonného  umění  především  k hercům 

a v oblasti autorských děl k dílům divadelním a k divadlu vůbec. To může být  i důvod, že si 

v této  práci  nemohu  odpustit  některé  výrazy,  obraty,  příklady  nebo  přirovnání,  které  zcela 

nezapadnou do rámce vědecké práce; o to pregnantnější snad bude jejich vyznění.



1 Výkonný umělec, umělecký výkon a umělecké dílo

Výkonný umělec je v autorském zákoně1 definován skrze svůj umělecký výkon, kterým 

provádí umělecké dílo. Přes pojem uměleckého výkonu zákon ovšem odkazuje při definici 

pojmu  výkonného  umělce  zpět  k fyzickým  osobám,  které  demonstrativně  uvádí,  jakož 

i příkladmý výčet  činností,  které  vykonávají:  herec,  zpěvák,  hudebník,  tanečník,  dirigent, 

sbormistr,  režisér a další  osoby,  které hrají,  zpívají,  recitují,  předvádí  nebo jinak provádí 

umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury.

Pro bližší pochopení pojmu výkonný umělec, je tedy nejprve zapotřebí vymezit pojmy 

umělecký výkon a umělecké dílo. Všechny tři termíny však spolu úzce souvisí a vzájemně 

se prolínají a nelze je zcela oddělit.

Specificky je přistupováno k artistovi, jehož výkon je právní fikcí považován za výkon 

výkonného  umělce,  aniž  svým  výkonem  provádí  umělecké  dílo.  A  dále  diskutabilní 

a diskutované  je  i  zařazení  režiséra  (vyjma  režiséra  díla  audiovizuálního)  mezi  výkonné 

umělce,  namísto  přiznání  režisérovi  autorství  k jím  režírovanému  dílu  (divadelnímu, 

auditivnímu atd.). K obému se podrobněji vrátím níže.

1.1 Dílo autorské a dílo umělecké

Autorské právo, „pravé autorské právo“ k autorským dílům je upraveno v Hlavě I. AutZ. 

Autorské dílo je v zákoně definováno tzv. generální klauzulí, čítající základní znaky, které musí 

autorské dílo kumulativně splňovat:

1. výsledek tvůrčí činnosti autora,

2. vyjádření díla ve smysly vnímatelné podobě (tzv. vnější forma),

3. jedinečnost díla2, 

1 Zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). 
Pro tento právní bude v následujícím textu použita zkratka „AutZ.“, na rozdíl od zkratky „AZ65“, která bude 
označovat  zák.  č.  35/1965  Sb.,  o  dílech  literárních,  vědeckých  a  uměleckých  (autorský  zákon),  který  byl 
nahrazen právě platným AutZ.
Bude-li v následujícím textu citován paragraf zákona, bez označení konkrétního zákona, nebo bude-li zmíněn 
pouze „zákon“, bez označení konkrétního zákona, je tím míněn AutZ. (není-li z kontextu zřejmé, že se jedná 
o jiný zákon)

2 Na autorské dílo je  kladen vyšší nárok na míru vynaložené tvůrčí individuality, než na umělecký výkon, u něhož 
je vyžadována toliko „osobitost“. Viz Umělecký výkon, str. 5.



4.  dílo  musí  dosahovat  kvalit  uměleckých,  nebo  vědeckých3 (což  jsou  pojmy 

mimoprávní).

U autorského  díla  dále  zákon  demonstrativně  uvádí  jeho  druhy4 (§  2  ,odst.  1  až  5), 

zároveň uvádí (rovněž demonstrativně)., co autorským dílem není5 (§ 2 ,odst. 6). Autorské dílo je 

pojmem nadřazeným  k  dílu  uměleckému  a  k dílu  vědeckému6.  Uměleckým  výkonem je  jen 

zpracování díla uměleckého, nikoli vědeckého. Zákon pochopitelně není povolán, aby posoudil 

„uměleckost“ nebo „neuměleckost“ díla, s tím se potýkají i vědní discipliny k tomu povolanější 

(divadelní  teorie,  kritika,  teorie  umění).  Ostatně  umělecká  kvalita  díla  je  ryze  subjektivní 

kategorie, navíc proměnlivá v čase; uměleckou kvalitu díla tak nelze pro všechny časy platně 

stanovit ani dobrozdáním renomovaných odborníků v konkrétním oboru.

Srstka7 hovoří o tvůrčí fantasii a o tom „…že dílo jako takové by mělo naplňovat určitý  

rys artificiálnosti a vyjevovat účel8, za kterým bylo vytvořeno. Artificiálnost znamená určitý rys  

umělosti, která je nad realitou a která ji zároveň povyšuje či ponižuje, ale není totálním popisem  

reality samotné. […] Je tedy zřejmě nezbytný určitý druh umělosti spjatý s úmyslem vytvořit dílo  

v určité ustálené formě vhodné ke zveřejnění.“ Proti tvůrčí fantasii, která je předpokladem pro 

tvůrčí  činnost autora,  nelze nic namítat.  Určitá  umělost  je také nezbytná:  denní zpráva sama 

o sobě není dílem, jelikož popisuje skutečnost co nejvěrněji. Těžko však lze hovořit o ustálené 

formě. Některá se umělecká díla se od ustálených forem záměrně odpoutávají, u některých chybí 

3 Zákon  tento  požadavek  na  „uměleckost“  nebo  „vědeckost“  díla  nevznáší  explicitně.  Obecně  se  v generální 
klauzuli hovoří pouze o nárocích na tvůrčí činnost autora, vyjádření ve vnější formě a jedinečnosti díla. Nicméně 
se domnívám, že samým rozdělením autorských děl do těchto dvou kategorií (expresis verbis tří, k tomu pozn. 
č. 6)  je zapotřebí určit definiční znaky, dle kterých se do nich rozdělují. 
Požadavek na „uměleckost“ či  „vědeckost“ díla je někdy vnímán jako součást  požadavku vnější formy díla. 
Obdobně to vnímá i Knap, 1996, str. 36:  „Předmětem ochrany autorského práva jako díla autorská nejsou  
jakékoli  výsledky  tvůrčí  činnosti  autora,  nýbrž  jen  takové,  které  jsou  díly  literárními,  vědeckými  nebo 
uměleckými.  […]  Uvedený  pojmový  znak je  proto třeba chápat  […]  ve  smyslu tvůrčí  kategorie  děl  tak,  že  
předmětem autorského práva je jen dílo, které je ztvárněno takovým způsobem, že je objektivně způsobilé být  
vnímáno  jako  dílo  literární,  vědecké  nebo  umělecké.  Takto  chápaný  pojmový  znak  obsahuje  v sobě  ovšem 
zároveň, byť nepřímo, určitý minimální stupeň hodnoty (takový, aby výsledek mohl být ještě jako dílo literární,  
vědecké nebo umělecké vůbec objektivně vnímán.)“

4 I díla uvedená v tomto demonstrativním výčtu musí splňovat obecné nároky na dílo kladené generální klauzulí. 
Např. ne každá fotografie je autorským dílem fotografickým.

5 Zde,  domnívám  se,  obdobný  postup  jako  v předchozí  poznámce  aplikovat  nelze.  Demonstrativně  uvedené 
nehmotné  statky (př.  Postup,  princip,  metoda,  vědecká  teorie  a  další)  již  z principu nemohou nikdy naplnit 
požadavky generální klauzule. Jejich konkrétní vyjádření však ano (viz např. Čl. 9 odst. 2 TRIPS).

6 § 2, odst. 1 AutZ „předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké“.  Tím, že 
AutZ. uvádí literární dílo souřadnou spojkou „a“ na roveň „jinému uměleckému dílu“ se zřejmě dopouští logické 
chyby, neboť „literární dílo“ je jen forma uměleckého díla, jehož médiem je psaný jazyk.

7 Srstka J.: Autorské právo v divadle. Habilitační práce, Praha, 2005, str. 12
8 Zde se Srstka dostává do konfliktu s AutZ., který nebere ohled na rozsah, účel nebo význam díla i s teorií umění 

estetikou.
K účelu díla ještě: „Lartpourlartismus, estetický směr usilující oddělit umění od dobového a ideového kontextu,  
zbavit jej poznávacích, morálních, výchovných a jiných funkcí, tj. omezuje na čisté umění působící výhradně est.  
výrazem“ (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 2 g/l. Diderot, Praha 1997, str. 605)



z jiných  důvodů.  Za  příklad  lze  užít  dílo  „Psychóza  ve  4.48“9.  Text  neobsahuje  klasické 

elementy  dramatického  díla:  jevištní  poznámky,  chybí  zápletka  a  tedy  i  rozuzlení,  text  není 

rozvržen pro postavy, ani neposkytuje vodítko pro kolik herců byl zamýšlen, přesto „Psychóza 

ve 4.48“ bývá považována za již hotové dramatické dílo a v souvislosti  s jejím uváděním se 

nehovoří o zpracování – adaptaci.

Telec10 mimo jiné  o uměleckých  dílech  uvádí  „že tato  díla  jsou  schopna působit  na 

krasocit obecenstva (čtenářů, diváků, posluchačů aj.).“ a odkazuje na estetickou a filozofickou 

kategorii „Krásna“. Tento popis uměleckosti díla se zdá být správnější zvláště uvědomíme-li si, 

že „krasocit“ a „Krásno“ jsou veličiny pohybující se na emocionální škále jedince v kladných 

i záporných  hodnotách.  Jinými  slovy  by  umělecké  dílo  mělo  být  schopno  vyvolat 

v konzumentovi  emocionální  reakci,  kladnou  nebo  zápornou.  Dílo  nemůže  existovat  jako 

„lhostejné dílo“, dílo které nevyvolá žádnou reakci v žádném svém konzumentovi.

Umělecký  výkon  výkonného  umělce  je  možné  definovat  jako  smysly  vnímatelné 

vyjádření uměleckého díla a/nebo výtvoru tradiční lidové kultury či slovy zákona, díla literárního 

a jiného díla uměleckého. Tím, že AutZ. uvádí v § 67 i výtvory tradiční lidové kultury „pouze 

vykládá  sám sebe  a  pouze  upozorňuje  na  skutečnost,  že  podstatné  není,  zda  jde  o  předmět  

autorskoprávní ochrany, ale o to, zda jde o dílo autorské.“11  Na druhou stranu zde opomíjí díla 

úřední,  a  přeci  jsou  (při  splnění  zákonných  znaků)  díly  autorskými  a  jejich  interpretace 

výkonnými umělci bude uměleckým výkonem. Jako příklad lze uvést zpěv státní hymny, která 

jako úřední dílo nepožívá autorskoprávní ochrany, ale je autorským dílem. 

Novelizacemi  bylo  zrušeno  písm.  c)  §  3  AutZ.  které  výslovně  vylučovalo 

z autorskoprávní ochrany politický projev a řeč pronesenou při úředním jednání. 

Nezáleží tedy na tom, zda dílo požívá autorskoprávní ochrany jako dílo literární a  jiné 

dílo umělecké nebo je z režimu autorskoprávní  ochrany vyňato jako  výtvor tradiční lidové 

kultury (které lze užít jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu) a úřední dílo (u nějž podmínka 

užití způsobem nesnižujícím hodnotu není).

9 Kane S. (přel. Sloupová J.): Psychóza ve 4.48, Divadelní ústav, Praha, 2002
10 Telec I.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 1997, str. 24
11 Kříž J.,  Holcová I.,  Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář,  1. vydání, 

1. dotisk, Linde, Praha, 2002, str. 185



Rozhodné ovšem je, aby se jednalo právě o  dílo umělecké a nikoli o  dílo vědecké12, 

které svojí povahou není primárně určeno k uměleckému ztvárnění. Při provedení vědeckého díla 

se nebude jednat o umělecký výkon a provedení takového díla nebude jako umělecký výkon 

podle autorského zákona chráněno. 

Domnívám  se,  že  některá  vědecká  díla  mohou  být  vyjádřena  (provedena,  ztvárněna, 

napsána)  nad  rámec  běžné  vědecké  úrovně  alespoň  částečně  uměleckým  způsobem 

a u takovýchto děl by pak jejich umělecké ztvárnění bylo uměleckým výkonem; svoji roli by 

mohl hrát také kontext a prostředí ve kterém by k provedení výkonu došlo. (Například přednes 

přednášky  s množstvím  cizích  slov  ve  vědeckém  prostředí  uměleckým  výkonem  nebude, 

zatímco  přednes  téže,  předvedený  komikem  může  kvůli  množství  laikům  nesrozumitelných 

výrazů působit humorně, jako vycizelované umělecké dílo, a uměleckým výkonem by zřejmě 

byl.)

Umělecký  výkon  je  třeba  od  uměleckého  díla  rozlišovat.  Většinou  se  předpokládá 

existence tzv. díla preexistentního, tedy díla které již existuje a následně je provedeno výkonným 

umělcem jako umělecký výkon.  V případě improvizace umělecké dílo předem neexistuje, ale to 

neznamená, že by výkon nebo dílo improvizátora nebyly chráněny. Zde se výkonný umělec stává 

zároveň  autorem a  svým  projevem vytváří  současně  umělecké  dílo  (př.  divadelní,  hudební, 

choreografické) a umělecký výkon (př. herecký, pěvecký, taneční).

1.2 Umělecký výkon

Předpokladem pro vznik a existenci výkonu umělce je, že jeho výkon musí být umělecký. 

Narážíme  na  podobný  problém,  jako  u  uměleckého  díla  –  definice  „uměleckosti“,  která  je 

mimoprávní záležitostí. 

Teoretickým pokusem může být vymezení, že výkonný umělec musí mít k interpretaci 

díla zvláštní  schopnosti  a dovednosti,  popřípadě vzdělání,  které svojí  úrovní převyšují  běžné 

schopnosti osob, které se za výkonné umělce dle AutZ nepovažují.

Z povahy  uměleckého výkonu  lze  konstatovat,  že  tento  musí  mít  alespoň  minimální 

uměleckou hodnotu,  kterou můžeme  spatřovat  –  obdobně jako u uměleckého  díla  –  v určité 

artificiálnosti, tvůrčí fantasii a především ve schopnosti vyvolat emocionální odezvu.

Tvůrčí  fantasie  u  uměleckého  výkonu  nespočívá,  jak  je  tomu  u  autorského  díla, 

v jedinečnosti,  kterou  ani  zákon  nevyžaduje.  Totéž  umělecké  dílo  ani  nelze  provést  jinak, 
12 V § 2 odst. 1 zákon vykládá pojem autorského díla jako „dílo literární a jiné umělecké dílo“ (tedy jedna skupina 

označená jako díla umělecká) a „dílo vědecké“. Obecným požadavkem na umělecký výkon je provádění díla 
uměleckého (§ 67). Tertium non datur. 



jedinečně. Výkonnému umělci stojí v cestě právo autora na nedotknutelnost díla proti změnám 

a zásahům do něj (§ 11, odst.  3 AutZ.).  Fantasie se zde uplatní  v rámci osobitosti  provedení 

výkonu.

Umělecká hodnota výkonu nemusí být shodná s hodnotou prováděného díla – i umělecké 

dílo nepatrné hodnoty lze provést vysoce hodnotným uměleckým výkonem a naopak. 

Důvodová  zpráva  k AutZ. uvádí,  že  „náležitostí  uměleckého  výkonu  je  individuální  

projev osobnosti, která výkon vytváří“. Umělecký výkon je tedy neodlučně povahově i pojmově 

spjat  s fyzickou  osobou,  neboť  přímo  vychází  z jejích  jedinečných  psychických  a  fyzických 

vlastností a momentální dispozice. 

Umělecký výkon je záležitostí efemérní: „Zde jsme u nejžhavějšího problému hercova  

tvoření,  hercova  umění,  které  jako  žádné  umění  jiné  jest  okamžité,  plynulé,  v nepřetržitém 

přerodu, vývoji a nedovršenosti právě proto, že vyvěrajíc z okamžiku a pro okamžik strojeno, jest  

položeno, abychom tak řekli, nikoli v prostoru, nýbrž v čase, nemá vlastně oč by se v něm opřelo,  

žije toliko z okamžité inspirace, vitální i citové plnosti, stále jsouc výrazem toho, co se právě 

vytváří, pociťuje, nikoli toho nebo k tomu, aby to bylo vytvořeno pro nějakou trvalost, procítěno  

provždy.“13 Co napsal Hilar o výkonu hereckém lze mutatis mutandis vztáhnout na umělecký 

výkon obecně.

Z toho vyplývá,  že  provedený umělecký výkon  není  možné opakovat.  Vždy se jedná 

o provedení téhož díla novým uměleckým výkonem. Opakování výkonu je de iure možné pouze 

ze záznamu.

1.3 Výkonný umělec

Umělecký výkon je14 individuálním projevem osobnosti – tedy projevem fyzické osoby, 

jen  tato  může  být  výkonným  umělcem.  Právnické  osoby,  jako  právní  konstrukce  jednající 

prostřednictvím svých orgánů – fyzických osob – nemají osobnost, kterou by mohly projevit. 

Výkonným umělcem nemůže být ani předmět práva – věc, přístroj. Věcí v právním slova smyslu 

je  i  zvíře.  (Zvíře  nemůže  být  ani  autorem uměleckého  díla.)  Nehledě  tedy  např.  na  tvorbu 

malujících slonů a opic a herecké a artistické nadání různých zvířat, jejich díla a výkony nejsou 

uměleckými v právním slova smyslu a nepožívají ochrany podle AutZ.

Zákon za výkonného umělce označuje fyzickou osobu, která výkon vytvořila. Podobně 

jako u autorského práva i tady vychází z principu materiální pravdivosti. Vytvoření uměleckého 

13 Hilar K. H.: O divadle, Divadelní ústav, Praha, 2002, str. 220
14 Viz např. Důvodová zpráva k AutZ.



výkonu je právní skutečností. Subjektem originálního práva výkonných umělců proto může být 

každá  fyzická  osoba,  bez  ohledu  na  způsobilost  k právním  úkonům  –  dítě,  osoby  jednající 

v duševní poruše, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům i zcela jí zbavené. 

Na  skutečnost  vytvoření  uměleckého  výkonu  nemá  vliv  ani  zda  je  činnost  vedoucí 

k vytvoření výkonu veřejnoprávně omezována či regulována. Umělecká činnost je označována 

jako  tzv.  svobodné  povolání,  není  živností  (§  3  odst.  1  písm.  b)  zák.  č.  455/1991  Sb., 

o živnostenském  podnikání),  ani  není  vázána  na  jiná  omezení  či  povolení.  V souvislosti 

s výkonem umělecké činnosti se však na děti se vztahuje omezení zákona o zaměstnanosti na 

„profesionálně“  vykonávané  činnosti15.  Zákon  o  zaměstnanosti  omezuje činnost  uměleckou, 

kulturní,  reklamní (které ve výsledku mohou vést k vytvoření uměleckého výkonu)  a činnost 

sportovní  (která  nemůže  být  uměleckým  výkonem)  podmínkami.  Stanoví  maximální  možný 

časový rozsah této činnosti a nadto ji váže na povolení úřadu práce. Avšak vzhledem k výše 

řečenému je zřejmé, že i při překročení daných omezení umělecký výkon vznikne.

 Zajímavá  situace  nastává  v případě  že  je  umělecká  činnost  v rozporu  s kogentními 

předpisy. Umělecká produkce může kupříkladu budit veřejné pohoršení (§ 47 odst. 1 písm. c) 

zák. č. 200/1990 Sb, o přestupcích). Příkladem je produkce ostravského Bílého divadla. Hra „Ty,  

který lyžuješ“, ve které všichni aktéři účinkují nazí, byla hrána na veřejných prostranstvích. I zde 

umělecký výkon samozřejmě vznikne. (Vzhledem k tomu, že žádný z umělců nebyl předvolán 

k podání vysvětlení zřejmě umělecké pojetí nahoty převážilo nad veřejným pohoršením.)

Při závažnějším porušení práva sice mohou vznikat umělecké výkony, ale v duchu zásady 

„nemo turpitudinem suam allegare potest“ by měla být právní ochrana odepřena.

1.3.1 Artista a další osoby

S účinností  současného,  platného  autorského  zákona,  od  1.  prosince  2000,   je  artista 

považován za výkonného umělce, aniž svým výkonem provádí umělecké dílo. Zákonodárce při 

přípravě tohoto legislativního díla využil  možnosti,  které mu dal čl.  9 Římské úmluvy16,  aby 

stanovil tuto právní fikci. V českém právu se toto ustanovení vztahuje explicitně na artistu a není 

tedy  možné  ji  rozšířit  na  výkony  dalších  osob.  Tím,  myslím,  náš  zákonodárce  dostatečně 

nevyužil možností, které článek 9 nabízí. Ve všech třech jazycích považovaných za autentické 

znění se hovoří o umělcích, nikoliv o artistech:

15 § 121 - § 124 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
16 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, 

uzavřená v Římě 26. 10. 1961 (Římská úmluva o právu autorském)



anglicky – artistes – umělci i artisté, dále též malíři, návrháři, výtvarníci, přeborníci 

francouzsky – artistes - umělci

španělsky – artistas – umělci, umělkyně i artisté, artistky17

Kamenem úrazu tak zřejmě bude český překlad, vyhlášený jako vyhláška ministra zahraničních 

věcí pod číslem 192/1964 Sb., která  otrocky převádí obecné označení  umělce jako „artistu“, 

pojem u nás chápaný především jako cirkusový a varietní umělec18. Podle platné právní úpravy 

nelze  za  výkonného  umělce  považovat  další  osoby,  ani  z žánrů  podobných.  Zákon  však 

nedefinuje  výkon  artisty  a  může  tak být  obtížné  stanovit  hranici,  kterou  za kterou již  nelze 

autorskoprávní  ochranu  poskytnout.  Tůma  a  Telec19 uvádějí  že  „vzhledem  k fiktivní  povaze 

tohoto ustanovení je však není možné vztahovat na další fyzické osoby účinkující v podobných 

žánrech  (např.  výkony  kouzelníků  apod.)  Svou  povahou  se  totiž  nejedná  o  uměleckou  

interpretaci, nýbrž tyto výkony spočívají ve fyzické a technické zdatnosti a zručnosti.“ Na druhou 

stranu artista není pouze akrobat. Podle Akademického slovníku cizích slov20 je artista ten, kdo 

provozuje  artistiku  –  varietní  a  cirkusové  umění,  jehož  podstatou  je  dokonalé  pohybové 

zvládnutí  urč. výkonů (akrobacie,  ekvilibristika,  kouzelnictví  a žonglérství).  Dle této definice 

a především extenzivním výkladem ustanovení AutZ. i Římské úmluvy (obzvláště jejího českého 

překladu, kde se extenzivní výklad vzhledem k překladu jeví nezbytným) by i měl být chráněn 

i výkon kouzelníka a žongléra. Akrobata nebo ekvilibristu nezmiňuji, neboť s jejich uznáním za 

výkonné umělce současná interpretace AutZ. nemá problém, ti spadají pod laickou představu 

artisty  jakožto  člověka  předvádějícího  nevídané  obratné  a  ladné  pohyby,  na  hranici  sportu 

a umění. Těžko říct, kam až lze v extenzivnosti výkladu postupovat dále a zahrnout třeba pod 

pojem artista zahrnout i umělce, který používá tzv. devilstick, diabolo, poi a další náčiní. Lze za 

17 Za zdroj překladů jsem záměrně použil internetové slovníky portálu seznam.cz a googole.com, které (na rozdíl 
od knižních slovníků) obsáhnou i změněný tvar slova, přechýlení, množné číslo atd.

18 Ostatně samotný překlad plného názvu Římské úmluvy – Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, 
výrobců zvukových záznamů a rozhlasových  organizací  je nepřesný.  Ony „rozhlasové organizace“,  anglicky 
broadcasting  organizations,  francouzsky  organismes  de  radiodiffusion  a  španělsky  los  organismus  de 
radiodifusión znamenají (vyjma španělštiny, kde je to vskutku jen rozhlasová organizace) i, jak bychom dnes 
řekli,  „provozovatel  vysílání“,  vysílatel,  bez vztahu k druhu tohoto vysílání.  Španělský text zřejmě nenabízí, 
podobně  jako  v češtině  vhodnější  volbu  slov.  K této  interpretaci  je  třeba  se  přiklonit  s přihlédnutím 
k čl. 13 písm. d)  Římské  úmluvy,  který  povoluje  „broadcasting  organizations“  povolit  nebo  zakázat  „the 
communication to the public of their television broadcasts…“; veřejný  přednes svých  televizních pořadů (dnes 
sdělování  veřejnosti)  Pozn.  pod čarou  2.:  O špatném pochopení  textu originálu  čl.  9  Římské úmluvy,  jeho 
restriktivním výkladu  a  právní  diskontinuitě  může  svědčit  i  definice  artisty  podle  zák.  69/1948 Sb.  z.  a  n. 
Artistou se rozumí každý,  kdo je způsobilý a vykonává produkce artistické, tj.  varietní, kabaretní, cirkusová 
a jiná zábavná vystoupení  podobného druhu. (§  4 a 8 odst.  1 cit.  zákona) Tento zákon byl  na jednu stranu 
k artistům  benevolentnější,  než  soudobý  výklad,  na  druhou  stranu  vázal  „způsobilost“  k výkonu  artistické 
produkce na osvědčení odborných škol, popř. rozhodnutí artistické a hudební ústředny.

19 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007
20 Kolektiv autorů pod vedením Petráčkové V. a Krause J.: Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 

1998, str. 73



žongléra  a  tedy výkonného  umělce  označit  barmana,  který  míchá  koktejly  ve  volném stylu, 

plivače a polykače ohně? Fakíra?

V současné době,  kdy se  rozšiřují  možnosti  uměleckého vyjádření  a  pevně  dané  dílo 

preexistentní  dílo  je  jen jednou z možností  by stálo  za  to  zamyslet  se  nad  novou jednotnou 

legální definicí těchto jevů, někdy označovaných jako cirque nouveau nebo street art (zde není 

myšlena autorská část street artu u které není pochyb, že se jedná o umělecké dílo, byť vyjádřené 

netradičními prostředky a na netradičním místě).

Každopádně  je  třeba,  aby  se  jednalo  o  výkony  umělecké  povahy,  nikoliv  sportovní. 

Pokud však  vedle  sportovního  výkonu  je  důležitý  i  estetický  dojem,  může  jít  i  o  umělecký 

výkon. O ten samozřejmě půjde vždy při provádění uměleckého díla choreografického. Typicky 

u tanečních disciplín nebo u krasobruslení. I sestava umělecké gymnastiky, pochodu mažoretek 

nebo nacvičený souboj  historického šermu nese rysy choreografického díla.

Kromě  artistů  je  ještě  několik  profesí,  nabízejících  veřejnosti  svou  tvář,  nebo 

vykonávajících práci v oblasti umění, které by bylo možno zaměnit za výkonné umělce.

V první řadě moderátor, jehož výkon se tím že stojí na jevišti nebo před kamerou a často 

užívá dopředu připraveného textu podobá výkonu herce. Lze si představit  do detailu nazkoušený 

moderátorský  výstup  včetně  předem daného textu,  na  kterém moderátor  nic  nezmění  (tímto 

způsobem  bývá  nazkoušena  televizní  moderce),  přesto  však  moderátorský  výstup  nebude 

uměleckým výkonem. Záleží jednoznačně na umělecké kvalitě a autorské invenci průvodního 

textu, zda jej lze označit za umělecké dílo. Popis odehrávající se reality se blíží zpravodajství, 

které nemůže být uměleckým dílem. Naplňuje-li však scénář moderace (byť improvizovaný na 

místě) definiční znaky uměleckého díla, může být na moderátora pohlíženo jako na výkonného 

umělce (popřípadě též jako na autora, resp. spoluautora scénáře). Posouzení, zda moderátor je či 

není výkonným umělcem bude záležet na konkrétním případě. Jestliže však moderátor v rámci 

svého  výstupu  např.  zpívá  nebo  recituje  provádí  tak  umělecký  výkon  a  pro  tuto  část  jeho 

výstupu, a jen pro ni, je možné jej označit jako výkonného umělce vždy.

Modelky,  které se předvádějí na molech a obdobně kaskadéři a komparsisté21, kteří se 

také  objevují  před  kamerou  nebo  na  jevištích  také  nejsou  výkonnými  umělci.  Nejen,  že 

neprovádí umělecká díla, ale ani jejich výkony nelze označit za umělecké. Víceméně jen nabízí 

svoji tvář a postavu, v případě kaskadéra navíc fyzickou zdatnost nebo odvahu.

21 Obdobně o těchto osobách hovoří i Tůma a Telec „[…]  filmoví, divadelní a podobní statisté […]  nevytvářejí  
žádný umělecký výkon“ (Telec I.,  Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání,  C. H. Beck, Praha,  2007, 
str. 643)



Není  vyloučené,  aby  technické  profese  –  osvětlovači,  zvukaři22 a  další  byli  autory 

podílející  se  na  výsledném  souborném  díle.  V zahraničí  je  např.  světelný  design  běžně 

považován za umělecké dílo. Výtvarné nasvícení můžeme tato interpretovat i v ČR, jestliže je 

vytvořeno  samostatně  (bez  přímé  účasti  režiséra  či  scénografa)  a  naplňuje  pojmové  znaky 

autorského díla – je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti, v tomto případě vytvořeným pomocí 

osvětlovací techniky.

Technický personál při výkonu svých pracovních povinností obvykle nebývá považován 

za  výkonné  umělce.  Jeho  činnost  je  podpůrná  –  technickými  prostředky  umožňuje  vnímání 

samotného  uměleckého  výkonu,  jeho  metoda  je  řemeslná,  byť  často  vyžaduje  zvláštní 

dovednosti  nebo vlastnosti  těchto  osob (např.  u  zvukařů  citlivý  sluch pro správné  nastavení 

zvukových aparatur).

Nelze vyloučit,  že i  výkon těchto i  jiných,  dalších osob bude uměleckým výkonem.23 

V tomto ohledu zákon postupuje stejně, jako dříve i u artistů. Pokud bude uměleckým způsobem 

interpretováno umělecké dílo, jedná se o umělecký výkon. Praxe většinou řeší tyto případy tak, 

že  je  ve  smlouvách  uzavíraných  s účinkujícími  je  vystupující  osoba   označena  za  umělce 

a naopak  technický  personál  (osvětlovači,  zvukaři)  jen  jako  pomocná  síla,  nebo  přesným 

popisem vykonávané činnosti. Označení v soukromoprávních smlouvách však nemá žádný vliv 

na jejich postavení z hlediska autorského práva. I osoba označená ve smlouvě za umělce (např. 

moderátor)  nemusí  naplnit  kritéria  na uměleckého výkonu – obzvláště  tím,  že jím neprovádí 

umělecké dílo;  a naopak osvětlovač,  zvukař (nebo jiný člen technického zázemí)  může svou 

„technickou pomocí“ umělecký výkon vytvořit.

De  lege  ferenda  by  jistě  přispělo  k spravedlivějšímu  nakládání  s právy  umělců 

v  pomezních oborech a jistotě jejich právních vztahů rozšíření ochrany i ně (což Římská úmluva 

v originálním znění dle mého mínění umožňuje). Problémem by pak byla definice těchto umělců. 

Enumerativní  princip se mi  nejeví  jako vhodný,  výčet  by byl  zbytečně  dlouhý a  navíc  díky 

neustálému  vývoji  nových  uměleckých  forem  by  velmi  rychle  zastarával.  Řešení  vidím 

v odstranění definičního znaku výkonného umělce jako interpreta uměleckého díla a akcentování 

22 Roku 2003 bylo založeno občanské sdružení OAZA (Odborová Asociace Zvukařů – Autorů), které si vzalo za 
cíl získat oprávnění k výkonu kolektivní správy pro autorská práva této konkrétní skupiny autorů – zvukařů. 
Oprávnění k výkonu kolektivní správy OAZA získala až v r. 2006, kdy Ministerstvo kultury (po soudním sporu, 
který  vyústil  v řešení  prejudiciální  otázky,  zda  jsou  zvukaři  autory)  přezkoumalo  své  zamítavé  rozhodnutí 
a udělilo OAZA oprávnění k výkonu kolektivní správy pro zvukaře – autory.

23 Např. modelka, která svým pohybem po molu bude provádět dílo choreografické.



a vytvoření legální definice znaku „umělecký“ pojmu výkon. Část definice výkonného umělce je 

možná  i  skrze  recipienty  jeho  výkonů  –  publikum,  které  nezbytnou  složkou  performace 

výkonného  umělce  a  její  ochrany.  Jelikož,  i  když  není  složkou  zamýšlenou,  je  to  právě 

přítomnost  publika,  před jehož zneužitím by byl  výkon  chráněn.  I  při  záznamu uměleckého 

výkonu, a to i proti vůli umělcově, je to právě zpřístupňování veřejnosti – publiku – to co je 

meritem ochrany. To, spolu s demonstrativním výčtem nikoli jen zřejmých a běžně uznávaných 

forem uměleckých výkonů, ale zvláště těch, jež stojí na pomezí autorství jako takového, jiných 

disciplin – techniky, sportu a vlastností a dovedností by zajistilo patřičnou úroveň ochrany práv 

všech fyzických osob, které se rozhodly věnovat interpretační stránce umění.

1.3.2. Režisér

Polemika o tom, proč se divadelní režisér řadí mezi  výkonné umělce,  zatímco režisér 

audiovizuálního díla se považuje za autora a zda je takové rozdělení správné, spravedlivé, nebo 

opodstatněné dalece přesahuje rámec této práce. Rozsah tohoto tématu jej předurčuje k tomu, 

aby se stalo samostatným tématem vědecké práce24.

O  režisérovi  se  autorský  zákon  zmiňuje  jednak  v souvislosti  s autorstvím  díla 

audiovizuálního (§ 63 odst. 1) a jednak jej uvádí v demonstrativním výčtu výkonných umělců 

(§ 67  odst.  1).  V případě  audiovizuálního  díla  jde  tedy  o  režiséra  jakožto  autora,  zatímco 

v ostatních  případech  je  režisér  počítán  mezi  výkonné  umělce.  Zákon  si  zřejmě  cení  práce 

režiséra  filmového (a  televizního25)  více,  než režisérů tvořících  pódiové žánry a  režisérů děl 

auditivních (rozhlasových, dabingových). Přitom metody režisérovy práce i její výsledek jsou jak 

u  režisérů  audiovizuálních  děl,  tak  u  „ostatních  režisérů“  obdobné.  Oba  musí  z titulu  svého 

uměleckého  vedení  rozhodovat  o  jednotlivých  komponentech  obsahu:  dekorace,  osvětlení, 

doprovodná hudba a zvuk a v neposlední řadě obsazení a umělecké vedení protagonistů atd.

Zákon  však  výsledek  práce  filmového  režiséra  definuje  jako  umělecké  dílo,  zatímco 

divadelním inscenacím (ani rozhlasovým inscenacím, dabingové zvukové stopě atp.) tato kvalita 

ex  lege  přiznána  není.  S tím  pak  souvisí  i  zákonné  postavení  tvůrců  –  režisérů  v  těchto 

uměleckých disciplinách.

Může se samozřejmě stát (a nejen u renomovaných režisérů se zhusta děje), že i tvorba 

divadelních  (a  dalších)  režisérů  naplňuje  obecné  požadavky,  kladené  na  autorské  dílo 

24 A také  jím  je.  Viz  Leška  R.:  Autorskoprávní  postavení  divadelního  režiséra.  Diplomová  práce,  Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, 2007

25 Televizní režisér tvoří rovněž díla audiovizuální (viz definice díla audiovizuálního v § 62 odst. 1) – rozdíl je jen 
sémantický dle prvotně zamýšleného média pro užití audiovizuálního díla.



(§ 2 odst. 1 a  4).  Jejich  umělecký  přínos  však  není  zákonem  presumován  a  při  případném 

autorskoprávním sporu26 by musel být v každém konkrétním případě dokazován.

Na  druhou  stranu,  ne  vše,  co  je  zaznamenáno  na  „filmový  pás“,  tedy  jako  „řada 

zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu“27 dosahuje kvality 

autorského díla a jeho tvůrce, ač také označovaný jako režisér, nemůže být považován za autora 

Sem  patří  zejména  záznamy,  jimiž  nejsou  prováděna  a  audiovizuálně  užita  autorská  díla 

(např. sportovní přenos, zpravodajství atd.), nebo záznamy, u nichž je umělecký přínos režiséra 

audiovizuálního záznamu (nikoli audiovizuálního díla) minimální28.

Praktickým dopadem této dichotomie je odlišný právní režim ochrany29, včetně odlišné 

doby  trvání  majetkových  práv30 režisérů  děl  audiovizuálních  a  ostatních  režisérů.  De  lege 

ferrenda  by  bylo  jistě  vhodné  odstranit  tento  dvojí  přístup  k v podstatě  shodné  činnosti 

a sjednotit právní postavení režisérů analogicky s režisérem díla audiovizuálního.

1.4 Výkon, spoluvýkon a spojený výkon

Dle povahy uměleckých výkonů můžeme hovořit o individuálních výkonech – výkonech 

sólistů a  (z nedostatku příhodnější terminologie modifikuji termín „spoluautorství“; analogická 

aplikace  spoluautorství  je  však  vyloučena)  spoluvýkonech  –  výkonech  kolektivních  těles, 

uměleckých souborů při provádění jediného díla autorského.

Výkon  sólisty  nebudí  na  první  pohled  rozpaky:  jediné  umělecké  dílo  je  prováděno 

jediným výkonem  jediného výkonného umělce.  Ani  přidružením tohoto výkonu k výkonům 

jiných  umělců  (komponovaný  pořad,  vystoupení  více  zpěváků  po  sobě)  se  situace  nezmění. 

Může se však stát, že umělec vytvoří výkon v rámci kolektivu a stále se bude jednat o výkon 

sólisty.  Kriterion  umožňující  odlišit  takto  vytvořený  výkon  od  spoluvýkonu  tkví  v jeho 

oddělitelnosti, vyčlenění z kolektivu. Takto vytvořený umělecký výkon musí obstát samostatně. 

Spoluvýkon  není  jediným  uměleckým  výkonem  více  osob,  nýbrž  více  funkčně 

nesamostatných  výkonů,  vytvořených  více  umělci  (uměleckým  souborem),  kteří  ovšem 

provádějí  jediné dílo.  Že  se  jedná o pluralitu  výkonů  můžeme poznat  z  §  68 odst.  1  AutZ: 

„[…] při nakládání s právy k výkonům vytvořeným společně […]“. 

26 Např.  o zásah ochranu před zásahem do divadelní  inscenace  – ochrana uměleckého výkonu kontra ochrana 
autorského díla.

27 Zákonná definice audiovizuálního díla, § 62 odst. 1.
28 Např. záznam divadelní inscenace, jejíž divadelní režii provedl jiný režisér, než režisér jejího audiovizuálního 

záznamu.
29 Nižší intenzita ochrany režiséra jako výkonného umělce a jeho „díla“ – výkonu.
30 Viz Trvání majetkových práv, str. 31



Výkonní  umělci  vystupující  spolu (jako členové kolektivního uměleckého tělesa) jsou 

povinni  brát  na sebe přiměřený vzájemný ohled (§ 70 odst.  4,  část  věty za středníkem).  Ze 

zařazení této věty do osobnostních práv v kontextu s právem na integritu uměleckého výkonu lze 

konstatovat, že onen ohled není míněn při nakládání s právy ke společnému výkonu, ale že toto 

ustanovení chrání výkonného umělce při samém provádění výkonu před zásahem do integrity 

výkonu spoluvystupujícím kolegou (např. i nedbalým výkonem, který v důsledku umělecky sráží 

výkony oba; viz Ochrana integrity, str. 21).

Umělecké výkony musí být vytvořeny ve stejném oboru. Jinak by výkonní umělci ani 

nemohli interpretovat jediné dílo: hudebníci interpretují dílo hudební, zatímco tanečníci, tančí již 

na hudbu -  hudebníky interpretované  dílo.  Neinterpretují  vlastně dílo  hudební,  ale až od něj 

odvozené dílo choreografické. 

Toto  uspořádání  můžeme  nazvat  spojeným  výkonem.  Pluralita  výkonných  umělců 

(sólistů i uměleckých těles) různých oborů interpretuje více děl autorských (samozřejmě taktéž 

z různých oborů), přičemž výsledné spojení vyznívá v jediný umělecký zážitek. 

Stanovení,  kdy  výkonný  umělec  vystupuje  jako  člen  kolektivního  tělesa  a  kdy  jako 

sólista,  je nezbytné pro určení režimu nakládání s jeho právy.  Člen kolektivního tělesa je při 

nakládání s právy ze zákona povinně zastoupen uměleckým vedoucím tohoto tělesa. (Více viz 

Společný zástupce výkonného umělce, str. 36.)



2.  Práva výkonného umělce

2.1 Vznik

Ustanovení § 9 AutZ. pojednává o vzniku autorského práva k dílu. Toto ustanovení se 

obdobně užívá i  pro vznik práva k uměleckému výkonu.  Lze tedy říci,  že  právo výkonného 

umělce  k uměleckému  výkonu  vzniká  okamžikem  jeho  vnímatelného  vyjádření  –  hlasem, 

pohybem, hrou na nástroj, hudebním řízením orchestru nebo sboru. 

Vznik  uměleckého  výkonu  je  právní  skutečností.  Vytvořením uměleckého  výkonu  se 

originálně nabývá absolutní právo výkonného umělce, působící erga omnes. Okamžikem podání 

výkonu  ve  smysly  vnímatelné  podobě  vzniká  k uměleckému  výkonu  i  neformální  ochranné 

právo.  Výraz  okamžik  je  časovou  skutečností  přesnější,  než  jiná  časová  určení.  Ochrana 

nevzniká následně, po vytvoření výkonu, ale právě samým vytvořením (podáním) výkonu, což 

odpovídá neformální povaze vzniku práva původcovství výkonu. 

Umělecký výkon vzniká tedy již i při zkoušení výsledného vystoupení a zkoušením se jen 

dále  vyvíjí.  Soudobí  autoři  komentářů  téma vzniku uměleckého výkonu a  tím pádem i  práv 

k němu již dále nerozebírají. Osobně se však domnívám, že budeme-li klást na stejný nárok na 

slovní  spojení  „umělecký  výkon“  jako  při  rozlišování  znaků  „umělecký“  a  „vědecký“ 

u autorského díla (viz 4. bod generální klauzule a poznámka k němu, str. 2) nelze za umělecký 

výkon považovat jakoukoliv část zkoušení výkonu; „uměleckým“ se výkon stává až od určitého 

stadia zkoušení - záleží zde na profesionální dovednosti umělce.

Otázkou je, ve kterém okamžiku vzniká právo k výkonu režiséra. Můžeme se domnívat, 

že se tak děje již při prvním vnímatelném vyjádření režijní koncepce. Právo existuje od prvního 

momentu vyjádření: písemná koncepce, ústní úvod do inscenace, vlastní režijní práce, aranžmá. 

Mění se pouze předmět práva – sám výkon – v závislosti na postupu tvůrčí práce, završený při 

prvním veřejném provedení výkonu.

Zákon nevyžaduje, aby výkon mohl být vnímatelný každým (sluchem, zrakem), ani aby 

byl vnímán vůbec. Postačí, že se výkon stal alespoň potencionálně vnímatelný jinou osobou.

Pro vznik uměleckého výkonu i práv výkonného umělce stačí pomíjivé vyjádření výkonu. 

Není zapotřebí, aby byl výkon zachycen na hmotný substrát (nosič). Takovýto záznam je pak 

samostatným předmětem práva odlišným od vlastního uměleckého výkonu,  jakožto předmětu 



práva. Fakt zaznamenání uměleckého výkonu na hmotný substrát může mít význam pro trvání 

majetkových práv výkonného umělce (viz Trvání majetkových práv, str. 31).

Při  použití  analogie  s autorským  dílem,  ke  které  odkazuje  §  74  AutZ,  můžeme 

konstatovat že ochrana podle autorského práva se nevztahuje jen na výkon jako na celek, ale i na 

jeho jednotlivé části, bez ohledu na to, zda tyto části mohou být užity i mimo umělecký výkon 

jako celek. Meritorní je, zda tyto části splňují obecné znaky uměleckého výkonu (viz str. 2). Při 

výkonu kolektivního tělesa, kupříkladu orchestru, je tak chráněn „příspěvek“ každého hudebníka 

zvlášť, jakožto provedení části autorského díla hudebního – jednoho partu a zároveň je chráněn 

i výkon všech hudebníků, jako jediný, jednotný umělecký výkon – celkové provedení autorského 

díla.

2.2 Práva osobnostní a majetková

Autorský  zákon  chrání  jednak  ideální  zájmy  výkonného  umělce,  vztahující  s k jeho 

výkonu  a  často  též  k  uměleckému přesvědčení  –  osobnostní  práva;  chrání  také  hospodářské 

využití  jeho  výkonu  –  majetková  práva.   Dřívější  AZ65,  který  stál  na  monistické  koncepci 

autorských  práv,  a  tedy  i  práv  výkonných  umělců  nahradilo  dualistické  pojetí31 –  či  spíše 

kvazidualistické. Původní osobnostněmajetková práva, i když již členěna na složky osobnostní 

a majetkové se dále profilovala do víceméně oddělených kategorií, avšak k úplnému oproštění 

majetkové složky od osobnostních rysů nedošlo.  „I přes své označení „majetková“ jsou  […] 

v důsledku  své  povahy  (ideální)  hodnotou  nemajetkovou,  a  to  i  dle  současného  autorského 

zákona,  který  ve  vztahu  k nepřevoditelnosti  a  neocenitelnosti  majetkových  autorských  práv 

vychází z osobnostněmajetkového chápání autorského práva … Zákonný výraz „majetková“ tak  

vyjadřuje zejména účelové určení těchto práv, kterým je především ochrana majetkových zájmů  

autora oproti ochraně jeho zájmů osobnostních.“32  To se projevuje především v konstitutivním 

nabývání  práv  jinými  subjekty,  majetková  práva  jsou  inter  vivos  nepřevoditelná  a  jejich 

nepostižitelností výkonem rozhodnutí (§ 26 odst. 1 AutZ.). Dualismus se tak projevuje hlavně 

v osudu těchto práv po smrti výkonného umělce: zatímco osobnostní práva zanikají, majetková 

práva trvají 50 let od vytvoření výkonu, nebo od zveřejnění jeho záznamu a v této podobě jsou 

předmětem dědické sukcese.

31  Viz DZ k § 10 a 11 AutZ. 
32 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 142



2.3 Osobnostní práva

 

Tato  práva  jsou  opět  hojně  upravena  přes  odkazovací  ustanovení  §  74,  obdobou 

osobnostních práva autorů. Jako lex specialis k této obecné úpravě (§ 11 odst. 4 a 5) pak působí 

§ 70. Osobnostní práva nejsou schopna být předmětem dispozice, jsou tak těsně spjata s osobou 

výkonného  umělce,  že  AutZ.  zakotvil  zákaz  vzdání  se  práv  i  zákaz  jejich  převodu  osobou 

z těchto práv oprávněnou. Vyloučen není jen převod translativní,  ale i konstitutivní  – zřízení 

užívacího práva jiné osobě. Výkonný umělec však není povinen tato práva užívat a může strpět 

(třeba po vzájemné domluvě, která ovšem je soudně nevymahatelná) zásah do svých výlučných 

osobnostních práv.

Toto úzké sepětí  s osobou výkonného umělce  může na druhou stranu způsobit  určité 

komplikace při soudním vymáhání těchto práv v případě umělcovy smrti. Osobnostní práva smrtí 

umělce  zanikají33 a  soud  je  povinen  zastavit  řízení  o  nárocích  z porušení  nebo  ohrožení 

osobnostních práv výkonného umělce (§ 107 odst. 5 OSŘ) a nelze vést ani výkon rozhodnutí na 

ochranu těchto práv (§ 256 odst. 1 OSŘ); obdobně jako například při vymáhání, nebo výkonu 

rozhodnutí na odškodnění při škodě na zdraví – „bolestné“ (§ 444 ObčZ). 

I přes svou blízkou příbuznost s právy autorů je třeba připomenout, že osobnostní práva 

autorů a výkonných umělců nejsou totožná. Jejich obsah je odlišný a oproti právům autorů užší. 

Osobnostní práva výkonného umělce jsou zvláštním druhem práv, která se takto vztahují právě 

jen  na  ně.  Vzhledem  k specialitě  těchto  práv  je  třeba  dát  přednost  aplikaci  autorskoprávní 

ochrany před obecnou ochranou osobnosti, jak je uvedena v Listině základních práv a svobod 

(Čl.  10 List.)  a  dále  pak rozvedena v občanském zákoníku.  (§ 11 an.  ObčZ.).  Nicméně tuto 

obecnou ochranu lze poskytnout subsidiárně. 

U  umělce,  který  je  zároveň  podnikatelem  (ve  smyslu  §  2  ObchZ.),  lze  uvažovat 

i o ochraně před nekalou soutěží (§ 44 an. ObchZ.), která by byla sice primárně zaměřena na 

podnikatelské  aktivity  umělce,  ale  ve  svých  důsledcích  by  zajistila  i  nápravu  umělcových 

osobnostních práv.  Souběh autorskoprávní a nekalostněsoutěžní ochrany nelze vyloučit, neboť 

33  Místo zaniklých osobnostních práv výkonného umělce nastupuje tzv. postmortální (pietní) ochrana (viz str. 
32).



každá se vztahuje na jiný předmět ochrany; autorské právo poskytuje ochranu osobnosti a výronů 

ducha výkonného umělce, obchodní právo bdí nad dobrými mravy hospodářské soutěže. 

2.3.1 Právo rozhodnout o zveřejnění uměleckého výkonu

Zveřejnění uměleckého výkonu je obdobou zveřejnění díla (§ 4 AutZ.). Jedná se o první 

oprávněné zpřístupnění výkonu veřejnosti. Zákon demonstrativně uvádí, a v souvislosti s živým 

uměleckým výkonem v úvahu přichází přednesení, předvedení a provedení výkonu. Zpřístupnění 

výkonu veřejnosti je rovněž možné prostřednictvím technických prostředků, ať již živě (přímý 

přenos),  nebo  ze  záznamu  prostřednictvím  zvukových,  obrazových,  či  zvukově-obrazových 

zařízení. 

Veřejnost je tradičně pojímána jako individuálně neurčený okruh osob. Pokud se jedná 

o selektivně vybrané osoby, není dán znak neurčitosti a o zveřejnění výkonu se nejedná. Jako 

příklad lze uvést „první představení“34 v Divadle na Vinohradech, které je určeno uměleckým 

i technickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům a spolupracovníkům v širším smyslu, bez 

zaměstnaneckého  poměru  k divadlu.  Prvek  neurčitosti  není  dán  ani  při  pořizování  záznamu 

např. natáčení  televizní  pohádky,  či  nahrávaní  hudebního  CD,  kdy  jsou  umělecké  výkony 

interpretů vnímány televizním štábem, nebo zvukovými techniky.

Prvek oprávněnosti  vyžaduje souhlas umělce se zveřejněním jeho výkonu.  Souhlas je 

právním  úkonem,  jehož  obsahem  je  právě  výkon  výlučného  osobnostního  práva  umělce 

rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu.  Prvním oprávněným zveřejněním je toto 

právo  konzumováno.  Oprávněné  zveřejnění  výkonu  je  předpokladem  pro  vznik  dalšího 

osobnostního práva – práva na označení,  vznik většiny bezúplatných  zákonných  licencí  a  je 

rozhodné pro dobu trvání majetkových práv.

Toto právo smrtí výkonného umělce zaniká aniž by jeho místo zaujal nějaký ekvivalent 

v rámci postmortální ochrany (viz str. 32). Na výkony dosud nezveřejněné tento fakt dopadá tak, 

že  tyto  výkony  (respektive  jejich  záznamy)  je  oprávněn  zveřejnit  kdokoliv.  Podmínkou  ke 

zveřejnění je souhlas dědiců majetkových práv a, vzhledem k tomu že po smrti umělcově může 

jít  pouze  o  záznam výkonu,  též  souhlas  výrobce  tohoto  záznamu.  Případné  přání  umělcovo 

nezveřejňovat  dílo  ani  po  smrti  je  právně  irelevantní.  Takováto  podmínka  mortis  causa  je 

neplatná (§ 478 ObčZ.) a o výkon práva které již zaniklo (jak uvádí Telec, Tůma, 2007, str.148) 

34 „První představení“ je pojem užívaný v programu DnV. Pojem „premiéra“ je v DnV užíván pro představení 
které se koná až po „prvním představení“, kromě individuálně určených, pozvaných hostí je určeno i veřejnosti 
a je tak skutečným prvním zveřejněním dramatického díla a uměleckých výkonů.



jít nemůže, neboť kromě toho, že právo zaniklo, zanikla sama právní subjektivita jediné osoby, 

která je oprávněna toto právo vykonávat.

Na rozdíl do zveřejnitele autorského díla, které dosud nebylo zveřejněno, při zveřejnění 

dosud nezveřejněného uměleckého výkonu (jeho záznamu), ke kterému již uplynula majetková 

práva,  se  zveřejniteli  nedostává  beneficium  v podobě  oživení  majetkových  práv  (byť  na 

poloviční dobu trvání) v jeho osobě. Zveřejnitel takovéhoto výkonu je pouze uživatelem výkonu 

(§74 a contrario).

2.3.2 Právo na označení

Oproti  právu  autorskému,  nesvědčí  právo  na  označení  původcovství  k výkonu  všem 

výkonným umělcům a za všech okolností. Okruh oprávněných osob je užší: autorovi náleží toto 

právo vždy, výkonnému umělci jen v zákonem taxativně vymezených případech.

Právo na označení svého výkonu má vždy umělec-sólista, ať už vytváří výkon sám, nebo 

se  členy  uměleckého  tělesa.  Jazykovým  rozborem  textu  autorského  zákona  docházíme 

k úsměvnému zjištění, že ostatním osobám – dirigentovi, sbormistrovi a divadelnímu režisérovi - 

které se mohou rozhodnout zda a jakým způsobem bude jejich výkon označen, náleží toto právo 

pouze pokud výkon vytváří  spolu se členy uměleckého tělesa. Na druhou stranu těžko si lze 

představit  výkon  těchto  osob bez  konkrétního  uměleckého  tělesa,  které  jim podléhá  a  které 

vlastně „vykonává jejich výkon“. 

Ostatním  umělcům,  členům  uměleckých  těles,  přísluší  pouze  právo  ke  společnému 

jménu, pod kterým výkon vytvářejí  – uměleckému názvu, značce nebo jinému označení.  Na 

smluvním základě je ovšem možná dohoda mezi uživatelem uměleckého výkonu a výkonným 

umělcem (výkonnými umělci), jejíž obsahem je závazek konkrétního uživatele na uvedení jména 

(jmen) těchto umělců. Ze smluvní povahy tohoto závazku plyne, že platí toliko inter partes.

Označení samo – zda a jakým způsobem má být umělcovo jméno uvedeno – je výlučným 

oprávněním  výkonného  umělce,  ve  vztahu  k označení  kolektivního  uměleckého  tělesa  pak 

výlučným oprávněním členů tohoto tělesa. Právo na označení není však právem absolutním: „Ač 

se někdy v praxi objevují názory, že uvedené právo na autorské označení v sobě zahrnuje též  

právo  autora  rozhodnout  o  konkrétním  způsobu  uvedení  jeho  jména  včetně  přesného  místa  

a písma,  nejde v tomto případě o doktrínu a zákonodárce takový  obsah výlučného práva na 

autorské označení nezamýšlel, jde o otázku dohody stran, tedy smluvní záležitost.“35 

35 Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář, 1. vydání, 1. 
dotisk, Linde, Praha, 2002, str. 78



Co do udání umělcova jména můžeme rozlišovat výkony: 

a) pravojmenné  (aléthonymní),  tedy  ty  vytvořené  pod  vlastním  jménem  výkonného 

umělce,  pod  jménem  a  příjmením,  pod  kterým  je  zapsán  v matrice,  a  které  je 

oprávněn a zároveň povinen užívat v úředním styku (§ 61 a 68 zák. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení) 

b) lichojmenné (kryptonymní), které se dále dělí na

a. pseudonymní, které jsou uvedeny pod krycím (uměleckým) jménem umělce

b. anonymní, bez udání pravého nebo krycího jména.

Dále je třeba zdůraznit, že pseudonym, který si umělec zvolil a pod kterým vystupuje, 

nebo anonymita, setrvá-li umělec v ní, požívá - coby projev umělcovy osobnosti -  stejné právní 

ochrany, jako jeho vlastní jméno36 (§ 11 a násl. ObčZ.). 

Výkonný umělec má právo rozhodnout o označení svého výkonu při jeho zveřejnění i pro 

další užití.  Umělec setrvávající v anonymitě, nebo užívající pseudonym má právní nárok vůči 

jiným osobám na nevyzrazení své pravé totožnosti i při dalším užití jeho výkonu. Toto právo 

trvá  až  do  zániku  anonymity  (realizované  ať  už  prostřednictvím  výkonu  anonymního,  nebo 

uvedeného pod krycím jménem). K zániku anonymity může dojít v souladu s vůlí výkonného 

umělce  –  vyjevením  samotným  umělcem,  nebo  na  jinou  osobou  na  jeho  přání,  nebo  proti 

umělcově  vůli,  vyzrazením jinou osobou.  Umělec  se  v okamžiku  vyzrazení  stane  objektivně 

veřejně známou osobou a tím zaniká i absolutní právo autora na utajení totožnosti, neboť došlo 

k zániku  této  chráněné  hodnoty.  Zaniká  tím i  povinnost  ostatních  osob nevyzrazovat  pravou 

totožnost umělce. Není tím naopak dotčena odpovědnost osob za jednání vyzrazující anonymitu 

umělce před její faktickým zánikem, ani nezaniká právo výkonného umělce nadále označovat 

své výkony lichojmenným označením.

Zánik anonymity výkonných umělců, nebo rozlišování lichojmenných výkonů dle toho, 

zda je či není pravé jméno umělce veřejně známo je z hlediska trvání majetkových práv vcelku 

zbytečné, neboť ty trvají vždy 50 let od vytvoření, případně zveřejnění výkonu.

Není  vyloučeno,  aby  jedna  osoba  používala  více  pseudonymů,  nebo  vystupovala 

u některých  výkonů  anonymně,  nebo  pod svým  vlastním  jménem a  u  jiných  užívala  jméno 

umělecké.

36 Této ochrany požívá ostatně i přezdívka, používaná v běžném životě.



Pseudonymem  se  však  nerozumí  iniciály  autora,  protože,  jak  uvádí  Tůma  a  Telec37 

„[…] iniciály jsou věcí dohadů a mohou být navíc shodné, tudíž z nich nelze totožnost autora 

(pozn. výkonného umělce) vždy a zcela přesvědčivě zjistit. Na dílo označené zkráceným jménem 

a příjmením autorovým lze hledět jako na dílo pravojmenné, pokud je ze zkratky pravé jméno 

a příjmení autora (pozn. výkonného umělce)  patrno.“ 

Z této perspektivy je tedy potřeba, dle mého názoru, na umělecký výkon (autorské dílo) 

označený  pouze  iniciálami,  pohlížet  jako  na  anonymní.  Na  druhou  stranu  má-li  označení 

iniciálami  dostatečné  diversifikační  a  individualizační  schopnosti,  jedná  se  o  pseudonym. 

Např. rozepsáním iniciál:  místo  „P.  Z.“  na  „Pé  Zet“   vzniká  zkratkové  slovo,  které  je  s to 

dostatečně výkonného umělce odlišit.38 

Po smrti výkonného umělce zanikají osobnostní práva, a tedy i právo výkonného umělce 

na označení,  a jejich místo zaujímá postmortální  ochrana (viz str.  32). Vzhledem k tomu, že 

AutZ. nestanoví explicitně osud tohoto dílčího práva na utajení totožnosti výkonného umělce, lze 

mít za to že rovněž zaniká. Tůma a Telec39 k tomu uvádějí, že ustanovení § 11 odst. 5 AutZ. věty 

prvé je třeba chápat jako výjimku z obecné postmortální povinnosti uživatelů označovat autorství 

(uvádět jméno výkonného umělce) a ne jako příkaz k posmrtnému utajování totožnosti autora 

(výkonného umělce). Jedná se tedy o možnost, nikoliv povinnost na zachování lychojmenného 

označení. 

Výkonným umělcům zákon nepřiznal explicitní právo obdobné právu autorů - osobovat si 

autorství (§ 11 odst.  2), potažmo osobovat si vytvoření uměleckého výkonu, nebo se naopak 

bránit označení výkonu který nevytvořil svým jménem. Právo osobovat si vytvoření uměleckého 

výkonu lze ovšem realizovat prostřednictvím základního práva na označení, umělec má právo 

trvat na označení výkonu svým jménem, pokud jiná osoba prohlašuje, že daný výkon vytvořila. 

Toto právo platí ergra omnes, tedy jak proti nepravému umělci, tak proti případným výrobcům 

audiovizuálních  záznamů.  Ve druhém případě,  pokud je jménem výkonného umělce  označen 

výkon, který nevytvořil má tento možnost zamezit použití svého jména prostřednictvím obecné 

ochrany osobnosti (§ 11 ObčZ).

37 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 106
38  Zajímavé označení  na pomezí  mezi  pravojmenným,  pseudonymním,  anonymním (iniciálami)  si  zvolila 

zpěvačka, jejíž rodné jméno je Lucianna Krecarová. Její umělecké jméno Anna K., jako kombinace domácké 
podoby jejího křestního jména s iniciálou jejího příjmení  není  jejím plným rodným jménem,  není  pouhými 
iniciály,  ač je obsahuje, ale je, myslím, dostatečně individualizující, aby je bylo lze považovat za umělecký 
pseudonym.

39  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 109



Pokud již umělec spadá mezi ty, jimž je  právo na označení přiznáno, nejde o přiznání 

práva  na  označení  bezvýjimečné.  Toto  právo  umělci  nepřísluší  v případech  odůvodněných 

způsobem užití výkonu. Extenzivním výkladem (zákon hovoří pouze o výkonném umělci jako 

jednotlivci)  lze  dospět  k závěru,  že  v týchž  případech  toto  právo  nepřísluší  ani  členům 

uměleckého tělesa ve vztahu k jejich společnému jménu. Zákon podrobněji nestanoví, o jaký 

způsob užití by se mělo jednat, čímž tacite odkazuje na mimoprávní obyčej, který se uplatní 

zejména při užití uměleckého výkonu v krátkých audiovizuálních formách, jako je hudební klip 

nebo reklamní upoutávka (včetně tzv. self-promotion, televizních upoutávek na vlastní pořady) 

a v případě užití zpravodajského a publicistického. 

2.3.3 Ochrana integrity

Původní § 70 odst.  4 AutZ. zakazoval  „užití  uměleckého výkonu způsobem snižujícím 

jeho  hodnotu“,  jak  uvádí  Tůma  a  Telec40 zakazoval  „dehonestaci  uměleckého  výkonu“.  Pod 

vlivem článku 5 WPPT, který se ovšem týká pouze dvou konkrétních druhů uměleckých výkonů, 

a  to  „živých,  sluchem  vnímatelných  výkonů  nebo  výkonů  zaznamenaných  na  zvukových 

záznamech“, došlo v roce 200641 k novele AutZ. Touto novelou se přešlo k zákazu „dehonestace 

výkonného umělce“42, ke změně na „ochranu před každým znetvořením, zkomolením, nebo jinou  

změnou, která by byla na újmu jeho (pozn. umělcově) pověsti“. 

Původní, poměrně silnou ochranu, spočívající v zákazu užití snižujícím hodnotu výkonu, 

můžeme chápat jednak jako zákaz změny uměleckého výkonu samotného (resp. jeho záznamu) 

ze strany uživatelů  „k horšímu“,  snížení  kvality uměleckého výkonu.  Může však být  chápan 

i jako zákaz užití  ve spojení s jiným uměleckým výkonem nebo autorským dílem,  při takové 

příležitosti, či v takovém kontextu že se tím fakticky sníží umělecká hodnota výkonu, ač nedojde 

k vlastnímu snížení kvality.43 

Ochrana integrity v pojetí Čl. 5 WPPT44 byla v AutZ. rozšířena a vztažena i na ostatní 

(nejen prostřednictvím zvuku vnímatelné) výkonné umělce, což ji oslabilo a relativizovalo.

V novém pojetí  je  zásah  do  integrity  uměleckého  výkonu  možný,  pokud jím neutrpí 

umělcova pověst. Míněna je zřejmě pověst profesionální, jelikož AutZ. není povolán, aby chránil 

40 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 652
41 Zák. č. 216/2006 Sb.
42 Telec I., Tůma P.:  tamtéž.
43 43 S nadsázkou dám příklad užití záznamu písně  Karla Gotta „Dám dělovou ránu“ („Bum, bum, bum“) na 

výročním sjezdu neonacistů. Ponechme stranou práva autorská k hudbě a textu, jakož i ilegálnost neonacismu, 
jako hnutí, směřující k diskriminaci a potlačení práv a svobod člověka (§402 an. TZ).

44 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech ze 
dne 20. prosince 1996, vyhlášena Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2002 Sb. m. s. (WPPT)



umělcovu pověst občanskou. Profesionální  pověst  může utrpět  především pokud by byl  jeho 

umělecký výkon po zásahu vnímán jako nekvalitní. Ovšem profesionální pověst může utrpět i při 

takovém užití výkonu, který umělce nebo jeho výkon uvádí v nevhodný kontext. Tento aspekt 

uměleckého výkonu nadále chráněn není: v AutZ. výslovně uvádí, že ochrana je poskytována 

pouze před „znetvořením,  zkomolením nebo jinou změnou  […]  výkonu“.   Ani nejširší  pojem 

„zkomolení  výkonu“  nelze  dle  mého  mínění  vztáhnout  na  jakési  „zkomolení  prostřednictvím 

užití“,  či  „zkomolení  významu“  v jakém byl  výkon  užit.  Domnívám  se,  že  tato  ochrana  je 

v současné  době  poskytována  pouze  jako  ochrana  kvality  uměleckého  výkonu.  Pokud dojde 

k újmě na pověsti výkonného umělce nevhodným způsobem užití, nebude možné ochranu dle 

odst. 4 přiznat. 

Možnost  ochrany  těchto  nemajetkových  zájmů  výkonného  umělce  tak  může  být 

realizována  nepřímo  prostřednictvím  majetkových  práv.  V tomto  ohledu  je  širší  ochrana 

poskytována umělcovu výkonu po smrti, prostřednictvím postmortální ochrany.

Ochrana  před  dehonestací  výkonného  umělce  je  poskytována  extra  omnes.  Jak  proti 

uživatelům uměleckých výkonů, tak při samotném provádění kolektivního uměleckého výkonu 

v rámci uměleckého tělesa. Tito umělci jsou povinní brát na sebe přiměřený ohled. V případě 

extempore jednoho umělce je totiž ohrožena kvalita celého výkonu a tím i profesionální pověst 

všech vystupujících umělců. 

Kříž  a  kol.45 naproti  tomu chápou ustanovení  o  přiměřeném ohledu mezi  výkonnými 

umělci  jako  ustanovení  proti  užití  práva  na  ochranu  integrity  uměleckého  výkonu  takovým 

způsobem,  který  by  byl  na  újmu  ostatním  výkonným  umělcům.  Konkrétně  ochrana 

prostřednictvím zákazu užití  kolektivně provedeného díla.  V tomto ohledu by se však takové 

ustanovení  jevilo  jako  nadbytečné.  Zákaz  užití  je  v uměleckém  světě  obecně  nežádoucí 

a i z pohledu práva na něj nahlížím jako na ultima ratio. Nadto by se v tomto podání jednalo jen 

o specifikovaný obecný zákaz šikanózního výkonu práva (§ 3 odst. 1 ObčZ).

Výkonným umělcům nepřísluší právo obdobné autorskému dohledu (§ 11 odst. 3 AutZ), 

právo  na  dohled  nad  užitím  svého  výkonu.  Otázka,  zda  zásah  do  uměleckého  výkonu  má 

takovou intenzitu,  že je s to poškodit  umělcovu pověst proto bude řešena až ex post a bude 

záležet na objektivním uvážení soudu, nikoli na subjektivním názoru výkonného umělce.

45 Kříž J.,  Holcová I.,  Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář,  1. vydání, 
1. dotisk, Linde, Praha, 2002, str. 190



2.4 Majetková práva

Účelem majetkových práv výkonného umělce je ochrana hospodářského zhodnocení jeho 

práce. Vzhledem k – v současné době – velmi snadnému záznamu živého uměleckého výkonu 

a ještě  lehčím  možnostem  následného  šíření  záznamu  nabývá výraz  „potenciální  ubiquita“ 

konkrétních  obrysů.  V případě  internetu  bych  se  nezdráhal  vyřadit  z tohoto  sousloví  onu 

„potenciálnost“,  neboť  většina  uměleckých  výkonů  (stejně  jako  autorských  děl)  již  ve  své 

digitalizované  podobě  všudypřítomná  je  a  je  více  či  méně  legálně  (často  na  hraně  zákona) 

dostupná46.   

Jak bylo již řečeno výše, majetková práva se zcela neoprostila od svého osobnostního 

základu.  Projevuje  se  to  především  v paternalistické  koncepci  obligatorního  konstitutivního 

převodu těchto práv, nelze se jich platně vzdát a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí. (Jsou 

neocenitelná. Výkonem rozhodnutí lze ovšem postihnout majetkový prospěch z nich plynoucí.) 

Majetkovými  právy  jsou  právo  výkon  užít  osobně,  udělit  jiné  osobě  svolení  k užití 

a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu. 

2.4.1 Právo výkon užít 

Jedná  se  o  exkluzivní  umělcova  práva  výkon  užít  osobně,  udělit  jiné  osobě  svolení 

k užití.  AutZ. odkazuje při smluvním užití  na typovou licenční smlouvu (§46 an.),  z principu 

smluvní volnosti však není vyloučena jiná, innominátní smlouva nebo jednostranné prohlášení 

umělce  o  udělení  svolení.  Udělení  licence  může  být  kontraktem  úplatným,  jak  vyplývá  ze 

samého názvu těchto práv – majetková, může se ale jednat i o kontrakt bezplatný či smíšený.

Výjimkou z práva udělit jiné osobě svolení představuje úplatná zákonná licence (§ 72) 

a bezúplatné zákonné licence (§ 74).

46 Viz třeba server rapidshare.com, nebo český uloz.to, z nichž lze dle českého práva stahovat, aniž by byl porušen 
zákon. Uploader si těžkou hlavu s tím že porušuje zákon nedělá. 
K tomu bych rád dodal paralelu s přístupem zákona k drogám: současný (myslím, že velmi správný přístup) je 
trestat  výrobce  a  distributory  drog,  zatímco  užívání  sankcionováno  není.  Ovšem  je  přestupkem  pokud 
konzument  drží  i  malé množství  drogy.  Toto řešení  by bylo  možné aplikovat  na užívání uměleckých  děl  a 
výkonů  i  pro  vlastní  potřebu  v  „množství  větším  než  malém“  udělováním  správních  postihů.  Vzhledem 
k převládajícímu povědomí o dostupnosti autorských děl a uměleckých výkonů „zdarma“, pouze v malé výši 
(neboť český právní řád má občas nelogicky zakotveno, že správní postih je tvrdší, než trestněprávní).



Na rozdíl  od osobnostního práva na zveřejnění  výkonu (kdy se jedná o první sdělení 

výkonu veřejnosti) toto právo není konzumováno prvním užitím a náleží umělci po celou dobu 

trvání majetkových práv.

AZ65 pojem uváděl demonstrativní výčet  užití,  k nimž bylo zapotřebí souhlas umělce 

a k nimž souhlas umělce potřebný nebyl. Demonstrativní výčet má i současně platný AutZ. pro 

díla  autorská.  Při  úpravě  užití  výkonu  však  zákonodárce  demonstrativnost  výčtu  explicitně 

nezmiňuje a mohlo by se zdát, že tu sáhl k taxativnímu vymezení, uvádí-li v odkazovacím § 74 

pouze odkaz k tomu, co užitím je47. To se však jeví pouze zdánlivě, neboť taxativnost výčtu je 

nezbytné stanovit (Čl. 2 odst. 3 Listiny).  Musíme ovšem podotknout, že tento výčet zahrnuje 

všechny dnes myslitelné způsoby užití.

Právem dílo užít tak jsou výslovně tato práva (v pořadí, v jakém jsou uvedena v AutZ.):

a) právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti 

Analogicky  ke  sdělování  autorského  díla  se  sdělováním  výkonu  rozumí  zpřístupnění 

výkonu, který se výkonný umělec v daném okamžiku vytváří, v nehmotné podobě, po drátě nebo 

bezdrátově,  včetně  počítačové  sítě  (tzv.  webcasting)  (§  18  an.  AutZ.  ).  Jedná se  však  vždy 

o takové  sdělování  veřejnosti,  jež  zprostředkovávají  technické  prostředky.  (Pod  pojem „jiné 

sdělování“ nelze subsumovat technicky nezprostředkovaný živý umělecký výkon. Ten je chráněn 

vždy prvotně osobnostním právem na zveřejnění;  majetkové  honorování  takového výkonu je 

předmětem smlouvy s výkonným umělcem.)

Zákon tedy počítá s osobní přítomností  umělce,  jehož umělecký výkon je snímán (ale 

v případě tohoto práva nikoliv zaznamenáván na hmotný nosič) a následně je tento pomíjivý 

výkon šířen prostřednictvím technických zařízení jako další, odlišný efemérní nehmotný statek.

 Aby se jednalo o vysílání, nebo jiné sdělování živého výkonu, je zapotřebí, aby recepce 

tohoto vysílání probíhala mimo prostor jeho živého provozování. Za zásah do tohoto práva tedy 

nelze  považovat  technické  prostředky,  které  slouží  k zdokonalení  vjemů  na  místě  živého 

provozování uměleckého výkonu – zvuková aparatura, velkoplošné obrazovky k přiblížení děje 

na pódiu apod.

Je otázkou, zda se dá za vysílání považovat interní televizní, zvukový apod. okruh (např. 

v divadle),  sloužící  k zpřístupnění  děje  na  scéně  –  zda  lze  počítat  za  „místo  provozování“ 

prostoru jeviště-hlediště, nebo celou budovu divadla. V případě, že by se jednalo o okruh pouze 

k potřebě zaměstnanců divadla a dalších osob, podílejících se na představení, je toto rozlišování 

irelevantní, neboť schází prvek „veřejnosti“. Pokud by se jednalo o zavedení tohoto interního 

47  A a contrario neobsahuje odkaz k § 12 odst. 5, kde je demonstrativnost výčtu zmíněna.



okruhu do prostor, kam má přístup i veřejnost (jako je tomu např. v divadelní kavárně Divadla 

Na  Vinohradech),  kloním  se  k názoru,  že  v tomto  případě  o  majetkové  právo  sdělování 

veřejnosti  jde.  Zajímavým  právním mezistupněm  by  pak  bylo  zpřístupnění  tohoto  interního 

okruhu do prostor, kam mají přístup pouze návštěvníci divadla a nikoli široká veřejnost (chodby, 

foyer…). Odpověď lze i v tomto případě hledat v pojmu veřejnost: obecenstvo, které si zaplatilo 

za lístky je, co do vztahu „veřejnost-živý výkon na jevišti“ sice nadále individuálně neurčenou 

skupinou osob. Ovšem ve vztahu k tomuto internímu okruhu (s ohledem na kapacitní možnosti 

jiného obdobného sdělování)  pro vztah „publikum-vysílání  na interním TV okruhu“ můžeme 

říci,  že  se  jedná  již  o  skupinou  individualizovanou.  Nejdůležitějším prvkem ovšem zůstává 

teleologický  výklad;  zákon  chápe  majetková  práva  především  jako  ochranu  hospodářského 

využití  umělcovy  činnosti  a  ochranu  před  zneužitím  jeho  výkonu  prostřednictvím  možnosti 

takovýto výkon práva zakázat. Vzhledem k tomu, že k hospodářskému zhodnocení výkonu došlo 

(platící diváci), nelze hovořit o abúzu práva a  můžeme předpokládat, že uzavřená budova se dá 

považovat z hlediska zákona za jedno místo.

Doplňme ještě, že v praxi se nejčastěji jedná zejména o živé přenosy televizní, rozhlasové 

a via internet  (webcasting).  Dnes na popularitě  získávajícím druhem tohoto způsobu užití  je 

přímý přenos divadelního nebo operního představení do biografů.

b) právo na záznam živého výkonu

Vzhledem k tomu, že umělecký výkon je efemérní, zároveň vzniká a zaniká, je vlastně 

záznam tohoto výkonu rozmnožování sui generis. Jelikož se při záznamu živého uměleckého 

výkonu  jedná o rozmnoženinu,  lze  na  něj  vztáhnout  ustanovení  o  volném užití.  Pokud tedy 

někdo  pořídí  záznam  živého  uměleckého  výkonu  pro  vlastní  potřebu  neporušuje  tím  práva 

výkonných  umělců,  ani  autorů.  Oznámení  o  zákazu  pořizování  záznamů  (zvukových, 

obrazových, zvukově-obrazových, fotografických), které často předchází divadelním představení 

nebo koncertům, tak v českém právním prostředí má pouze charakter morálního apelu a není 

právně vymahatelné.

Záznam živého výkonu je předpokladem pro další, níže uvedené způsoby užití.

c) právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu 

Rozmnožováním se myslí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých či nepřímých 

kopií  zaznamenaného  výkonu,  nebo  jeho  části,  jakýmikoliv  (technicky  k tomu  způsobilými) 

prostředky a v jakékoliv (způsobilé) formě.



K rozmnožování uměleckého výkonu (resp. jeho záznamu), nemůže docházet ve všech 

formách, jako u autorských děl. Slova „výkon“, „výkonný“, představují činnost, kterou umělec 

provozuje v určitém časovém úseku.  Je proto nezbytné,  aby médium záznamu bylo  schopno 

pojmout časový úsek. Proto nemůže být umělecký výkon zaznamenán a rozmnožován tiskem, 

nebo fotograficky. 

Fotografie v případě zachycení např. díla divadelního je statickým záznamem nehybných 

komponent divadelní inscenace – autorských děl užitých (kostýmy, scéna, eventuálně světelný 

design,  líčení),  zachycuje  herce v jediné strnulé  pozici  a  může  tak být  předmětem práva na 

ochranu osobnosti; nezaznamenává však výkon, ani jeho část, která se skládá ze série pohybů, 

mimeze a citového prožitku, eventuálně textu atd.

K pořízení  záznamu  výkonu  a  jeho  rozmnožení  tedy  může  dojít  pouze  ve  formě 

rozmnoženiny  zvukové,  obrazové,  nebo  zvukově  obrazové,  pokud  tyto  vyvolávají  dojem 

pohybu.

Při rozmnožování vždy dochází k fixaci výkonu na hmotný nosič. Již sám záznam živého 

výkonu  je  rozmnoženinou,  a  to  přímou,  neboť  při  něm  dochází  k bezprostřední  fixaci 

originálního, živého výkonu. Všechny další rozmnoženiny tohoto prvotního záznamu pak jsou, 

co do hlediska přímosti zachycení díla, rozmnoženiny nepřímé.

Přímé a nepřímé rozmnoženiny rozeznávají Tůma a Telec48 také z hlediska způsobu jejich  

pořízení. Přímou rozmnoženinou je bezprostřední zreprodukování originálního vyjádření. 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od autorského díla – řekněme sochy – nelze umělecký 

výkon uchopit a obtisknout do sádry a získat odlitek, i z tohoto hlediska se jedná o rozmnoženinu 

nepřímou. Mimo to i proto, jako u nepřímých rozmnoženin často, že dochází ke změně formy. 

Z živého výkonu na zprostředkovaný – televizorem, zvukovou aparaturou apod.

Ačkoliv v § 13 odst. 1 AutZ. hovoří o trvalých i dočasných kopiích, v (relativně novém) 

§ 38a  vyjímá  některé  technické  dočasné  rozmnoženiny  z autorskoprávní  ochrany. 

Rozmnožováním, na které se vztahují majetková práva tedy není  tzv. volné užití  a zákonné 

licence. Mezi – pro výkonné umělce – zřejmě nejzásadnější ustanovení o vynětí z právní ochrany 

patří  rozmnožování  pro  vlastní  potřebu  fyzické  osoby  a  z technického  hlediska  licence  pro 

dočasné rozmnoženiny (viz str. 63)

d) právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu 

Rozšiřování  je  v  případě  uměleckého  výkonu  možné  pouze  z rozmnoženin 

zaznamenaného výkonu. Je vázáno explicitně na hmotnou podobu rozmnoženiny. Rozšiřováním 

48 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 180



je zpřístupňování této hmotné podoby rozmnoženiny za účelem převodu vlastnického práva k ní 

(bez ohledu na kauzu), i jejich pouhé nabízení za tímto účelem. Je ovšem nutné, aby se jednalo o 

převod a nikoli přechod práva na základě právní skutečnosti.

Tůma  a  Telec49 pokládají  zajímavou  otázku:  dochází  k rozšiřování  rozmnoženiny 

i v případě „převodu vlastnictví“ nevlastníkem? Jejich názor koresponduje s obecnou povahou 

autorských a příbuzných práv, která jako nehmotné statky nutně nemusí sdílet právní osud svého 

materiálního nosiče. Proto i když právní úkon nevlastníka bude neplatný a nepovede k převodu 

vlastnického  práva  k rozmnoženině,  a  nebudou  tak  naplněny  definiční  znaky  rozšiřování 

rozmnoženiny uměleckého výkonu,  domnívají  se Tůma a Telec,  že  „přesto lze mít za to, že  

z autorskoprávního  hlediska  není  důvodu  rozlišovat  mezi  obdobnými  jednáními  vlastníka  

a nevlastníka, a to z toho důvodu, že v obou případech dochází k nakládání s autorským dílem 

a k jeho  zpřístupňování  veřejnosti.  […] Navíc  při  opačném  výkladu  by  docházelo  

k neopodstatněnému zvýhodňování postavení […] držitelů […] kteří jsou ve zlé víře.“

Právo na rozšiřování se vyčerpá prvním oprávněným užitím – tedy převodem práva, nebo 

ofertou – na území původně pouze České republiky,  po jejím vstupu do EU na celém území 

Evropských společenství a dalších států, zahrnutých do „Schengenského prostoru“. Výslovně je 

zmíněno, že právo na pronájem a právo na půjčování rozmnoženin výkonu zůstává nedotčeno, 

týká se to ovšem i nezmíněného práva na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti.

e) právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu

I  v případě  pronájmu  rozmnoženiny  je  pro  toto  užití  ze  zákona  vyžadována  hmotná 

podoba rozmnoženiny. Jedná se o její dočasné zpřístupnění, nebo přenechání nájemci za účelem 

přímého  nebo  nepřímého  hospodářského,  nebo  obchodního  prospěchu.  Jedná  se  o  definici 

pronájmu přímo pro účely AutZ., která se vztahuje na rozmnoženinu jako umělecké (autorské) 

dílo  (§  15  AutZ.).  Tento  pronájem  je  podobný  ve  svých  definičních  znacích  (úplatnost 

a dočasnost)  s nájemní  smlouvou  podle  §  663  an.  ObčZ.  Nicméně  nelze  je  zaměňovat. 

Ustanovení  o  pronájmu  rozmnoženin  zaznamenaného  výkonu  v AutZ.  je  lex  specialis  vůči 

nájmu v ObčZ. 

Mohli  bychom  říci,  že  pronájem  dle  AutZ.  se  vztahuje  na  nehmotnou  podstatu 

uměleckého  výkonu  (autorského  díla),  podpůrně  lze  použít  ustanovení  o  nájmu  dle  ObčZ. 

a nájem dle ObčZ. by se vztahoval pouze na hmotný nosič. Toto se obvykle neřeší, má se za to, 

že pronájem imateriální části se vztahuje (a maiora ad minus) i na část materiální. V úvahu by 

49 Telec I., Tůma P.: tamtéž, str. 191



toto oddělení  přicházelo u rozmnoženiny,  jejíž hmotné zachycení  je cennější,  než je obvyklé 

(např. z drahého kovu), nicméně k němu nedojde automaticky, ale pouze na smluvní bázi.

Stanovení  doby,  kterou  lze  při  pronájmu  rozmnoženiny  uměleckého  výkonu  stále 

považovat  za  dočasnou,  je  třeba  posuzovat  podle  objektivních  hledisek:  množství  a  rozsah 

výkonů  zaznamenaných  na  nosiči,  povaze  hmotného  nosiče  a  jeho  běžnému  způsobu  užití. 

Podstatnou roli má i důvod navrácení hmotného nosiče k původnímu držiteli:  „Rozhodujícím 

znakem  pronájmu  je  jeho  časové  omezení  a  proto  se  za  pronájem  nepovažuje  takové  

zpřístupňování  díla,  které  není  časově  omezeno  nebo  je  nevýdělečné.  Pronájem  zahrnuje  

i zpětnou koupi, kdy dochází k vrácení předmětu nájmu pronajímateli za cenu, která je nižší než  

cena prodejní.“50 

Jak postuluje i zákonodárce v DZ, toto z různých důvodů simulované jednání, je jakožto 

chování in fraudem legis, třeba považovat za neplatný právní úkon (§ 39 ObčZ.), který ovšem 

konvaliduje (§ 41a odst. 2 ObčZ.) jako disimulovaný právní úkon – pronájem. 

Úplatnost je třeba chápat v nejširším možném smyslu, jako poskytnutí protiplnění, které 

vede  k rozmnožení  majetku  pronajímatele  (event.  i  osob  jemu  blízkých  –  mimo  zákonné 

definice),  ke kterému by jinak nedošlo.  Kromě finančního plnění  se jedná zejména o plnění 

naturální,  provedení  prací  a  služeb  (zdarma,  za  cenu  nižší,  než  obvyklou),  prominutí  dluhu 

i plnění nehmotná (např. získaní konkurenční výhody) apod.

Při  hledání  odpovědi  na otázku,  kdy naopak,  i  při  poskytnutí  protiplnění,  k pronájmu 

nedochází,  jelikož  již  se  nejedná  o  hospodářský  prospěch,  se  můžeme  inspirovat  v čl.  11 

odůvodnění  směrnice  Rady  92/100/EHS51 o  právu  na  pronájem  a  půjčování  a  o  některých 

právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví: „Pokud při půjčování  

prováděném  veřejně  přístupným  zařízením  za  úplatu  nepřesahuje  výše  této  úplaty  částku 

nezbytnou na pokrytí  provozních  nákladů daného zařízení,  nejde  ve  smyslu  této  směrnice  o  

přímý ani nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch.“

Dřívější  podmínka  „přenechání  k výlučné  osobní  potřebě“  byla  odstraněna  novelou 

z roku 200652. Do té doby bylo nezbytné pro případné další využívání výkonu (díla) nad rámec 

osobní  potřeby  získat  k takovému  užití  další  souhlas  nositele  majetkového  práva.  Takovýto 

výkon práva na pronájem kolidoval  s volným užitím.  Volné užití  pro osobní  potřebu ovšem 

výkonem tohoto majetkového práva není. Nad to pojmy „úplatnost“ a „užití pro osobní potřebu“ 

50  Důvodová zpráva k AutZ.
51 Odůvodnění Směrnice Rady 92/100/EHS (Úřední věstník č. L 346) o právu na pronájem a půjčování a o 

některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví
52 Zák. č. 216/2006 Sb.



si  odporují.  Můžeme  tak  konstatovat  shodně  s Tůmou  a  Telecem53:  „Vzhledem  k úplatnosti  

pronájmu však užití díla tímto způsobem pro osobní potřebu je pojmově prakticky vyloučeno.“ 

Konkrétní využití tohoto majetkového práva se odehrává zejména ve videopůjčovnách 

a klubech vlastníků CD / DVD (zejména tam je patrná snaha o obcházení zákona).

f) právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu

Právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu je velmi blízké pronájmu. Týká 

se to požadavku hmotného nosiče, dočasnosti vztahu a dalších náležitostí. O těchto platí, že co 

bylo řečeno u pronájmu, lze mutatis mutandis říci i o půjčování. Podpůrně můžeme opět využít 

ustanovení ObčZ. o výpůjčce (§ 659 an. ObčZ.).

Od  pronájmu  se  právo  na  půjčování  odlišuje  ve  dvou  zásadních  bodech.  Jednak 

v definičním  znaku  bezplatnosti,  namísto  úplatnosti  a  za  druhé  v požadavku  na  speciálního 

subjekt v osobě vypůjčitele, kterým může být pouze „zařízení přístupné veřejnosti“.

Bezplatnost  je  zrcadlovým  odrazem  úplatnosti  a  to  i  v rozsahu  čl.  11  odůvodnění 

směrnice  Rady 92/100/EHS (viz  Právo na pronájem,  str.  27).  Mezi  bezplatností  a  úplatností 

právního vztahu tak neexistuje žádná zóna smíšeného právního vztahu (negotium mixtum). Vždy 

se  jedná  buď  o  pronájem,  nebo  o  půjčku.  Nepřesáhne-li  platba  (výše  protiplnění)  náhrady 

nutných  provozních  nákladů  na  činnost  pronajímatele,  nebude  se  jednat  o  pronájem,  nýbrž 

o půjčku.

Vypůjčitelem může být jen „zařízení přístupné veřejnosti“. V nejširším možném smyslu 

tím  je  třeba  rozumět  každé  veřejně  přístupné  prostory  (prostory  přístupné  individuálně 

neurčenému okruhu osob), sloužící k poskytování výpůjček na nevýdělečném základě. Těmito 

prostorami  mohou  být  jak  veřejně  přístupné  provozovny  podnikatelů54,  tak  různé  knihovny, 

archivy, školy, kulturní zařízení apod. vzniklé na nejrůznějším právním základě (jako rozpočtové 

a  příspěvkové  organizace,  organizační  složky  atd.).   Mezi  zařízení  přístupná  veřejnosti  lze 

zahrnout i automatizovaný systém pro vydávání výpůjček umístěný na místě veřejně přístupném, 

nebo  zařízení  fungující  na  principu  distančního  objednání  –  korespondenčně,  telefonicky, 

počítačovou  sítí  (internetem).  U  těchto  zařízení  je  na  místě  připomenout,  že  výpůjčka 

nehmotného statku uměleckého výkonu, je vázána na hmotný nosič. Nelze tedy vypůjčené dílo 

zpřístupnit dálkově. Perfektní se výpůjčka stává až doručením hmotného nosiče zaznamenaného 

výkonu a díla.

53 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 203
54  § 7 ods. 3 ObchZ., § 17 odst. 1 ŽZ



Vzhledem  k osobě  vypůjčitele  nejsou  předmětem  majetkového  práva  půjčování 

rozmnoženin zaznamenaného výkonu nahodilé interindividuální výpůjčky na základě osobního 

vztahu  mezi  vypůjčitelem  a  půjčitelem  (kvalifikovatelné  mimoprávně  jako  tzv.  „sousedské 

posluhy“).   Z tohoto práva jsou dále vyňaty volné licence:  knihovní volná licence (§ 37, viz 

str. 61) a licence pro zdravotně postižené (§ 38, viz. str. 62).

Důvodem zakotvení  nových majetkových  práv oproti  AZ65 na pronájem a půjčování 

rozmnoženin uměleckých  výkonů (a autorských děl)  je dle DZ možnost  „zakázat  půjčování,  

jestliže by podstatně ovlivnilo odbyt rozmnoženin na trhu“.

V praxi půjčování autorských děl, která jsou spjata s výkony výkonných umělců, se jedná 

zejména  o knihovny, které půjčují i nosiče audio nahrávek, Institut umění - Divadelní ústav 

s jeho bohatou videotékou záznamů divadelních inscenací,  nebo videotéku FAMU a obdobná 

specializovaná zařízení. 

g) právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti

Výše  již  byla  v různých  konotacích  řeč  o  pojmech  „sdělování“,  „záznam“,  „výkon“ 

i „veřejnost“. Už z těchto pojmů můžeme dovodit, že jedná o zpřístupnění rozmnoženiny výkonu 

sui generis v nehmotné podobě, po drátě nebo bezdrátově individuálně neurčenému okruhu osob. 

Toto právo předpokládá předchozí existenci rozmnoženiny výkonu. V opačném případě by se 

jednalo o sdělování živého výkonu veřejnosti  (sub a),  eventuálně spolu se záznamem tohoto 

výkonu (sub b). Na rozdíl od práv na záznam, rozmnožování, rozšiřování, pronájem a půjčování 

je  sice  tato  rozmnoženina  fakticky nezbytná,  nicméně  právně  se  jedná  o  jakékoli  nehmotné 

zpřístupňování záznamu uměleckého výkonu. 

Jinými  slovy:  koncový  uživatel  si  neodnese  DVDčko  se  záznamem,  ale  „pouze“ 

umělecký  dojem.  Pod  toto  právo  tedy  spadá  veřejné  provozování  zvukových  a  zvukově 

obrazových  záznamů  ve  formě  promítání  v  biografech,  prostřednictvím  hracích  skříní 

a zvukových přehrávačů a samozřejmě nejmasověji je toto právo využíváno ve formě vysílání 

a jeho přenosem a provozováním, včetně stále oblíbenějšího šíření internetem (on demand).

 

Dalším majetkovým právem je  právo na odměnu za rozmnožování uměleckého výkonu 

pro  osobní  potřebu fyzické  osoby.  Pojmově  sice  zapadá  do  majetkových  práv,  v rámci 

myšlenkové homogenity však o něm pohovořím v souvislosti s volným užitím. 



2.4.2 Trvání majetkových práv

Na  mezinárodní  úrovni,  i  v českém  AutZ.  je  výkonný  umělec  oproti  autorovi 

znevýhodněn. Jeho majetková práva trvají jen 50 let,  počítáno od vytvoření výkonu, zatímco 

majetková práva autora uplynou až 70 let po jeho smrti.

V původním znění AZ65 byla doba majetkoprávní ochrany ještě kratší – pouhých 25 let. 

Vzhledem  k tomu,  že  AZ65  neznal  rozlišování  práv  výkonného  umělce  na  osobnostní 

a majetková, vztahovala se tato doba (25, od r. 1990 50 let) i na práva, která dnes spadají do 

osobnostní sféry. Ještě v roce 1990 však došlo k novelizaci, která tuto dobu nastavila, v souladu 

s budoucí  Směrnicí  Rady  Evropských  společenství  o  harmonizaci  ochranné  doby  práva 

autorského a  určitých  práv s ním souvisejících55,  na  50 let  (Čl.  3  odst.  1).  Novela  z r.  1990 

obsahovala pouze prodloužení doby autorskoprávní ochrany, nedošlo však k obnově práv, která 

již zanikla - tzn. výkony uskutečněné před rokem 1965.

Současně platný AutZ.  obnovu uplynulých  majetkových  práv výkonného umělce  sice 

přinesl, ale vzhledem k datu jeho účinnosti  (od 1. prosince 2000) pouze na jeden měsíc. 

Další novinkou, kterou AutZ. přinesl, byla změna počítání doby trvání majetkových práv. 

Nyní není rozhodnou skutečností pro určení trvání majetkových práv výkonného umělce pořízení 

záznamu (§ 38 AZ65), ale v první řadě vytvoření výkonu. Pro počítání majetkových práv tak 

není právně rozhodný záznam výkonu. Efemérní povaha uměleckého výkonu ovšem majetkové 

využití  výkonu  bez  jeho  fixace  na  hmotný  nosič  fakticky  vylučuje.  Druhou  rozhodnou 

skutečností je zveřejnění záznamu tohoto výkonu. 

Majetková práva tak trvají:

a) 50 let  od vytvoření  výkonu,  počítáno od prvního dne roku následujícího po 

roce, v němž byl výkon vytvořen, nebo

b) byl-li  výkon  zaznamenán  a  v této  lhůtě  záznam  zveřejněn,  počíná  se  nová 

padesátiletá lhůta, která se počítá od prvního dne roku následujícího po roce, 

v němž byl tento záznam zveřejněn.

Teoreticky tedy může být  umělecký výkon chráněn až 101 let56.  Blíže realitě  je však 

druhá možnost: u umělců, kteří se prosadili v mladším věku se může stát, že tato doba uplyne 

ještě za jejich života a jejich výkony se tak stávají díly volnými, bez možnosti zabránit užívání 
55 Směrnice Rady Evropských společenství 93/98/EHS ze dne 29.10.1993 o harmonizaci ochranné doby práva 

autorského a určitých práv s ním souvisejících
56 Výkon byl vytvořen 1.1. roku 0. Padesátiletá ochranná doba počíná běžet od 1.1. roku 1 a měla by tedy skončit 

31.12. roku 51. Pokud by ale byl umělecký výkon v průběhu 51. roku (nejpozději 31.12. roku 51) zveřejněn, 
počíná se nová padesátiletá lhůta, která skončí až 31.12. roku 101.



svých výkonů, a to ani pokud užití výkonu snižuje jeho hodnotu (viz Osobnostní práva, str 16). 

Zabránit užívání snižujícímu hodnotu výkonu je totiž výlučně částí pietní ochrany a nelze ji tedy 

aplikovat za života umělcova. 

Za příklad může opět posloužit času odolávající dílo i tělo Karla Gotta. Pokud se někdo 

rozhodne  použít  jeho  rané  písně  k propagaci  svých  výrobků  –  řekněme  zcela  nevhodně 

prezervativů  –  mají  do  toho  co  mluvit  toliko  autor  (autoři)  textu  a  hudby  (případně  jejich 

dědicové).  Mistr  sám (i  výrobce  inkriminovaného  zvukového záznamu,  či  spíše  jeho  právní 

nástupce) však bude z rozhodování o osudu svých prvotin vyloučen.

S nadsázkou můžeme  říci,  že  jediný  způsob jak může  výkonný umělec  ochránit  svůj 

výkon před takovýmto  užitím je vhodně (ale  právně nezávazně)  instruovat  osoby oprávněné 

k pečování o postmortální práva k výkonu (příbuzné, kolektivního správce) a zemřít.

Od roku 2008 Evropská komise navrhuje směrnici, jejíž přijetí by vedlo k prodloužení 

práv  výkonných  umělců  ze  současných  padesáti  let  na  70  let  (počítání  doby trvání  by bylo 

shodné se současným)57. Zatím však nebylo dosaženo souhlasu všech členských států EU58, a tak 

je osud této směrnice zatím nejistý.

2.5 Postmortální ochrana

Po smrti výkonného umělce se dosavadní osobnostní a majetková práva, dosud spojená 

v jeho osobě, bez možnosti jejich převodu, rozdělí a čeká je rozdílný právní osud. Majetková 

práva  se  stávají  předmětem  dědické  sukcese.  Doba  jejich  padesátiletého  trvání  se  přitom 

v žádném případě nestaví, ani nepřerušuje.

Osobnostní  práva  předmětem dědické  sukcese,  nebo jiného druhu nástupnictví  mortis 

causa, nejsou. Smrtí výkonného umělce zanikají a jejich místo zaujímá tzv. postmortální (pietní) 

ochrana.  Na  rozdíl  od  osobnostních  práv,  tato  ochrana  není  časově  omezená  a  při  jejím 

uplatňování  nehraje  roli  ani  uplynutí  doby ochrany výlučných  majetkových  práv  výkonného 

umělce. 

Dřívější  AZ65  obsahoval  v  pojetí  postmortální  ochrany  logický  rozpor,  jelikož  ctil 

monistický přístup. Na jednu stranu obsahoval tutéž nepřevoditelnost práv (vyjma práva dílo užít 

- jednalo se ovšem rovněž o konstitutivní převod), při současné platnosti zániku osobnostních 

57 Návrh  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 
2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících  (předložený Komisí)
Původní návrh této Směrnice počítal dokonce s prodloužením doby ochrany uměleckých výkonů na 95 let.

58  Mezi státy odmítající prodloužení doby ochrany práv výkonných umělců se počítala do nedávné doby i ČR, 
která však nyní své stanovisko změnila.



práv  smrtí  (§  579 odst.  2  OZ).  Ale  v případě  smrti  výkonného  umělce  (autora)  „vzdor  své 

základní osobnostněprávní povaze přechází autorské právo na dědice, a to jako celek, tj. včetně  

tzv. osobních práv autorských […] V tomto směru představuje tedy přechod autorského práva 

výjimku ze zásady občanského práva, že osobní práva smrtí oprávněného zanikají.“59 

Obsahem postmortální  ochrany jsou taxativně vymezené povinnosti,  které - převedeno 

z postmortální ochrany autorů (§ 74 ve spojení s § 11 odst. 5) – by zněly takto: zákaz osobovat si 

vytvoření  výkonu,  povinnost  užívat  výkon  pouze  způsobem  nesnižujícím  jeho  hodnotu 

a povinnost uvést jméno výkonného umělce při užití  výkonu, je-li to obvyklé a nejedná-li se 

o výkon anonymní.

Postmortální  ochrana  je  tedy  pojem užší,  než  ochrana  osobnostních  práv  výkonného 

umělce za jeho života. Na druhou stranu (jelikož je upravena odkazovacím ustanovením § 74) 

obsahuje  důležitou  povinnost,  která  sice  je  imanentní  osobnostněprávní  ochraně  autorů,  ale 

u osobnostních  práv  výkonných  umělců  chybí  -  povinnost  užívat  výkon  pouze  způsobem 

nesnižujícím jeho hodnotu.

Postmortální ochranu tvoří tyto povinnosti:

a) povinnost užívat výkon pouze způsobem nesnižujícím jeho hodnotu

Tato povinnost je paradoxně širší, než ochrana integrity uměleckého výkonu za 

života umělce (viz str. 21).

b) zákaz osobování si vytvoření výkonu

c) povinnost  uvést  jméno  výkonného  umělce  při  užití  výkonu,  je-li  to  obvyklé  a 

nejedná-li se o dílo anonymní

Tato dvě práva – součásti postmortální ochrany jsou obdobou práva rozhodnout 

zda  a  jakým způsobem má  být  umělcovo  jméno  u  výkonu  uvedeno.  Uvedení 

zákazu  osobování  si  vytvoření  výkonu  nemá  přímou  předlohu  v právu  na 

označení,  je  opět  způsobeno  odlišností  práv  autora  a  výkonného  umělce 

a odkazovacím paragrafem. Je dokončením myšlenky práva na označení – má-li 

výkonný umělec právo na uvedení svého jména, má také právo na ochranu před 

každým,  kdo si  osobuje jeho výkon.  Konečně  je to  i  argument  pro extenzivní 

výklad práva na označení.

59 Knap K.: Autorský zákon a předpisy související, 4. podstatně přepracované vydání, Linde, Praha, 1993, str. 101



Tůma  a  Telc  ještě  dodávají  výčet  práv,  která  po  smrti  výkonného  umělce  chráněna 

nejsou, ale pro jejich velmi úzké sepjetí s umělcem by za taková mohla být mylně považována60: 

a) právo rozhodnout o zveřejnění výkonu

b) povinnost zachovávat anonymitu umělce

c) povinnost zachovávat integritu výkonu

Umělec může sice vyjádřit (např. i v závěti imperativní formou) přání, aby určitý jeho 

výkon nebyl zveřejněn, nebo aby byla zachována jeho anonymita, tato přání jsou však právně 

irelevantní.  Jak  bylo  řečeno  výše,  osobnostní  práva  zanikla  a  jsou  nahrazena  postmortální 

ochranou, která má taxativní výčet povinností.  Občanský zákoník zase nepřipouští  podmínky 

připojené k závěti  (§ 478 OZ). Tyto aspekty osobnostních práv lze tedy po smrti  výkonného 

umělce ochránit pouze prostřednictvím a po dobu trvání majetkových práv, smluvní formou.

Okruh osob, které jsou k pietní ochraně povolány je širší než v případě obecné ochrany 

osobnosti po její smrti (§ 15 OZ). Zatímco obecná ochrana podle OZ se omezuje na nejbližší 

rodinu – manžel nebo partner a děti, není-li jich tak rodiče, tato speciální ochrana je svěřena 

všem osobám blízkým,  jak je  definuje  §  116 OZ: kromě manžela,  nebo partnera  se  osobou 

blízkou  rozumí  sourozenec,  příbuzní  v řadě  přímé  (tzn.  nejen  děti  nebo  rodiče,  ale  všichni 

ascendenti a descendenti) a jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, 

kterou utrpěla jedna z nich (rozuměj výkonný umělec po smrti) druhá důvodně pociťovala jako 

újmu  vlastní.  Vzhledem  k časové  neomezenosti  postmortální  ochrany  se  tedy  mohou  měnit 

a mění osoby, které jsou oprávněné k jejímu výkonu.

Kromě  blízkých  fyzických  osob je  postmortální  ochrana  svěřena  i  některým osobám 

právnickým. Zákon hovoří (vzhledem k obdobnému užití § 11 odst. 5) o právnických osobách 

sdružujících autory – v tomto případě je tedy povolána především právnická osoba sdružující 

výkonné umělce – a příslušný kolektivní správce (viz Kolektivní správa, str. 40).

Všechny zmíněné  osoby (fyzické i  právnické)  jsou oprávněny dovolávat  se  posmrtné 

ochrany umělcových práv samostatně, ale mohou postupovat i společně. Zároveň ani ony samy 

nejsou vyňaty z povinnosti  chráněná práva samy dodržovat  a je tedy možné,  aby byly jejich 

rušiteli; institut postmortální ochrany práv působí erga omnes. 

Postmortální ochrana představuje pro české právo netypický institut - obecnou ochranu 

(actio popularis). Práv se zde domáhá subjekt, kterému nepřísluší, zákonem je mu však aktivní 

60 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 159



žalobní legitimace přiznána. Nejedná se o dědění,  ani jiný druh právního nástupnictví.  Právo 

domáhat se postmortální ochrany vzniká každému oprávněnému originárně, není odvozeno od 

práv výkonného umělce. 

Při výkonu postmortální ochrany se oprávněný subjekt domáhá vlastním jménem (a – na 

rozdíl  od  zastoupení  –  na  vlastní  účet)  nápravy  nemajetkové  (morální)  újmy,  vzniklé 

nedodržením zákonem stanovených podmínek posmrtného užití výkonu. 

Tůma  a  Telec61 dochází  k závěru,  že  když  právnickým  osobám  samým,  povolaným 

k postmortální ochraně, nevzniká žádná újma, nemá mít její výkon funkci kompenzační, nebo 

satisfakční, ale pouze restituční. Nemohou tak využít demonstrativní katalog nároků, které dává 

§ 40 autorům et via § 74 i výkonným umělcům; mohou se pouze domáhat, aby se rušitel zdržel 

svého protiprávního jednání, nebo aby odstranil určitý závadný stav, a tím obnovil stav, který 

zde  byl  před  protiprávním  jednáním.  „Proto  zde  není  namístě  např.  uplatnění  práva  na 

přiměřené zadostiučinění, a to ani nepeněžité62.“ (Nevztahuje se samozřejmě na přiznání náhrady 

nákladů řízení účastníku, který měl v soudním řízení ve věci úspěch - § 142 OSŘ.) Tento právní 

závěr Tůma a Telec aplikují pouze na právnické osoby. 

Fyzické  osoby,  které  k zesnulému  umělci  pojilo  osobní  pouto,  se  jistě  mohou  cítit 

jednáním rušitele osobně dotčeny a mám tak za to, že těmto lze při výkonu postmortální ochrany 

přiznat přinejmenším právo na nepeněžité zadostiučinění – omluvu. Samozřejmě, obměnou osob 

povolaných k postmortální ochraně dalšími generacemi toto osobní pouto slábne a formalizuje 

se.  Domnívám  se,  že  tím  se  po  několika  generacích  nároky  těchto  osob  v  morální  rovině 

dostávají na roveň osobám právnickým.

3. Zastupování výkonného umělce a kolektivní správa

61 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 160
62 Např. omluva.



Většina  profesionálních  výkonných  umělců  se  se  zastoupením dříve  či  později  setká. 

Samozřejmostí  dnešního  českého  uměleckého  prostředí  jsou  různé  umělecké  agentury,  nebo 

umělečtí agenti. Toto zastoupení funguje na smluvní bázi, a tak spadá plně do gesce obecného 

občanského práva. Umělec s agentem/agenturou uzavře innominátní smlouvu, jejíž součástí bývá 

udělení plné moci (§ 31 an. OZ); u některých agentur se o zastoupení v pravém slova smyslu 

nejedná a obsahem smlouvy není jednání jménem umělce,  nýbrž pouze souhlas s nakládáním 

s osobními údaji (§ 4 zák. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů) a záznamy osobní povahy63 

(§ 12 OZ). 

Tohoto zastoupení si je výkonný umělec dozajista vědom, jelikož se o něj musil aktivně 

zasadit. Naproti tomu mnoho výkonných umělců64 si neuvědomuje, že se na ně vztahuje zákonné 

zastoupení, nebo se mu z hlediska případné odměny nevyplatí se jí zabývat. 

Na všechny výkonné  umělce  se  vztahuje  pro taxativně  vymezená  povinně  kolektivně 

spravovaná práva zastoupení kolektivním správcem. Na některé umělce se ještě vztahuje – při 

společném vytvoření výkonu – zastoupení uměleckým vedoucím souboru (uměleckého tělesa).

3.1 Společný zástupce výkonných umělců

Výkonní  umělci,  vystupující  jako členové uměleckého  tělesa  jsou ze  zákona povinně 

zastoupeni společným zástupcem.

Kolektivní  „umělecké  těleso“,  nebo „umělecký soubor“ jsou ovšem termíny,  nemající 

svou legální definici. AutZ. v § 68 uvádí demonstrativně tři různé formy (dle uměleckého žánru) 

uměleckých těles: orchestr, sbor, taneční soubor. Vyloučeny tak nejsou ani další formy uskupení 

ke  společnému  provozování  umělecké  produkce.  Kříž  a  kol.65 se  nicméně  domnívají,  že 

zákonodárce měl na mysli více, než dvoučlenná uskupení:  „Při použití striktního jazykového 

výkladu věty prvé (pozn. § 68) může být uměleckým tělesem seskupení i pouze dvou výkonných  

umělců.  Dikce  věty  druhé,  jakož  i  sám  pojem  „umělecké  těleso“  a  jejich  výčet,  byť  

demonstrativní, však takový závěr vylučuje a nasvědčuje tomu, že zde zákonodárce měl na mysli  

větší než dvoučlenná umělecká seskupení.“ Dále doporučují v nejednoznačných situacích přímý 

výkon práva, popřípadě standardní smluvní zastoupení na základě plné moci.

„Umělecký  soubor“  je  další  pojem,  který,  nejsa  definován  zákonem,  zaslouží  bližší 

pozornost. Pod tímto termínem se mohou skrývat právnické osoby, vzniklé z různých právních 

63 Tyto pojmy bývají ve smlouvách s uměleckými agenturami často zaměňovány
64 Jedná většinou o ty méně mediálně známé (zejména v případě kolektivní správy).
65 Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář, 1. vydání, 1. 

dotisk, Linde, Praha, 2002, str. 187



důvodů, formální  seskupení  bez právní  subjektivity,  i  seskupení  zcela  neformální;  z hlediska 

uměleckého se jedná o soubory profesionální, poloprofesionální i amatérské. Soubor může být 

ojediněle  zřízen  zákonem66,  běžné  je  zřízení  příspěvkové  organizace  rozhodnutím  ministra 

kultury,67 či usnesením orgánů municipalit,68 v jejichž rámci působí jeden či více uměleckých 

souborů. I zde je právní povaha uměleckých souborů různá: může se jednat o organizační složky, 

o pracovní zařazení, nebo faktický stav. Za řídkou lze označit formu obchodních společností;69 

často  se  soubory  formují  kolem  osoby  s oprávněním  k pořádání  kulturních  produkcí,  zábav 

a provozování zařízení sloužících zábavě (dle ŽZ.)70. Oblíbená a hojná, zvláště pro amatérské 

soubory je forma občanského sdružení (kdy se v praxi členové o.s. zcela kryjí  s uměleckými 

členy souboru; dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). 

Právní  formací  bez  právní  subjektivity  je  dohoda  o  sdružení  (jak  ji  definuje 

§ 829 an. ObčZ.),  uzavřená  mezi  výkonnými  umělci,  kteří  se  společně  osobně  účastní  na 

provedení  uměleckého  díla,  případně  může  dohoda  mít  rysy  této  society,  aniž  by  zcela 

naplňovala všechny její znaky. Písemná forma není vyžadována, proto při splnění zákonných 

znaků: především společné přičinění o dosažení sjednaného účelu, kterým je v tomto případě 

společné provedení uměleckého díla, vyvíjení činnosti k dosažení sjednaného účelu – zkoušení, 

poskytování věcí účastníkem – rekvizity donesené nebo vyrobené pro inscenaci, je tato smlouva 

uzavřena konkludentně a umělci si ani po skončení platnosti této smlouvy nemusí uvědomit svou 

účast  v právním vztahu.  Tvorbu vůle  society,  a  tedy i  uměleckého  souboru,  Tůma a  Telec71 

dovozují z principu nakládání spoluvlastnicvím. Majetek získaný při výkonu společné činnosti je 

spoluvlastnictvím všech účastníků,  a není-li  smlouvou určeno jinak, jsou jejich podíly stejné 

(§ 834 a 835 ObčZ.). Analogicky k nakládání se společnou věcí (§ 139 odst. 2 ObčZ.) dovozují 

princip majority (dle velikosti podílů) i při nakládání s právy k výkonům vytvořeným společně 

při provedení téhož díla členy society.

Vzhledem k možné neformálnosti  existence uměleckého souboru, je dle mého mínění, 

třeba počítat mezi osoby zastoupené společným zástupcem i hostující umělce, kteří nejsou členy, 

nebo  zaměstnanci  právnické  osoby,  pod  kterou  umělecký  soubor  působí.  Právní  záležitosti, 

týkající se souboru se však pohostinsky vystupujícího umělce týkají pouze do té míry, do jaké se 

66 Např. Zákon č. 129/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
67 Např.  Rozhodnutí  ministra kultury České republiky č.  4/1992 o zřízení  státní  příspěvkové organizace Státní 

opera Praha (Zřizovací listina Státní opery Praha)
68 Např. Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1644, zřizovací listina příspěvkové organizace Městská divadla 

pražská
69 Např. Divadlo Broadway a.s.
70 Např. Divadelní společnost Jana Hrušínského
71 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 646



vztahují  k  vystoupení  (divadelní  inscenace,  tanečního  vystoupení,  koncertu  atp.),  ve  kterém 

účinkuje. Je, abychom tak řekli, pouze členem souboru „ad hoc“.

Kdo  je  uměleckým  vedoucím  takovýchto   na  rozličném  právním  základu  stojících 

uměleckých  uskupeních  je  přinejmenším  stejně  variabilní.  Samo  slovo  „umělecký“,  jehož 

mimoprávní povahou jsme se již zabývali, značí, že tato osoba by měla mít „umělecké cítění“. 

Nemohu se zcela  ztotožnit s Tůmou a Telcem72 dovozují-li, že „jde o umělecky činnou osobu,  

která rozhoduje o výsledné umělecké podobě provedeného výkonu,[…] Zpravidla se bude jednat 

o  vedoucího  výkonného  umělce,  tj.  dirigenta,  sbormistra  či  režiséra.  […]  Tato  osoba  je  

povahově  umělecky  (nikoli  však  nutně  i  právně)  odpovědná za  uměleckou úroveň či  kvalitu  

provedeného uměleckého výkonu.“

Toto  vysvětlení  je  dostačující  pro  soubory,  pracující  většinou  s  jediným 

dirigentem/sbormistrem/režisérem, ale pokulhává, vezmeme-li v úvahu, že větší soubory pracují 

s několika takovými vedoucími výkonnými umělci (kteří ovšem vedou jeden konkrétní projekt), 

přičemž se odehrává několik projektů současně a jen někteří výkonní umělci vystupují ve více 

projektech.  Například  ve  velkém  divadle  3  režiséři  zkouší  zároveň  každý  jedno  divadelní 

představení. Jen někteří herci hrají ve všech hrách, většina ve dvou a někteří  pouze v jedné. 

Každý režisér je samozřejmě umělecky odpovědný za uměleckou úroveň své inscenace. Podle 

předchozího komentáře by tak vlastně v jednom divadle koexistovaly a vzájemně se překrývaly 

3 soubory a každý režisér by zastupoval jen tu část  celého ansámblu,  která vystupuje v jeho 

inscenaci, což by vedlo samozřejmě k nežádoucí roztříštěnosti.

Čím více institucionalizovaný soubor, tím pravděpodobnější, „[…]  že je tam šéf, který  

tomu vládne, a má vizi, co tvořit, vybere si k sobě mančaft, s tím mančaftem pracuje […]“, jak 

říká herec Jan Vlasák73. Lhostejno, jaký post dotyčný zastává – většinou je přímo vytvořen post 

uměleckého vedoucího, obvykle se jedná o kmenového režiséra/dirigenta/sbormistra, u souborů 

bez jasné hierarchické struktury se může jednat o  doyena souboru74. Není-li vytvořena pozice 

uměleckého vedoucího, může jím z právního hlediska být dle mého názoru i dramaturg, jehož 

role je především v českém uměleckém prostředí  (nejen divadelním)  značně široká.  Ač sám 

nebývá  výkonným  umělcem,  může  se  podílet  na  sestavení  souboru,  tvorbě  repertoiru 

(repertoárová dramaturgie), u jednorázové dramaturgie pak jeho umělecký vklad může vést na 

jedné straně k autorství či spoluautorství předlohy, na straně druhé k režii75. 
72 Telec I., Tůma P.: tamtéž, str. 647
73 Rozhovor ze soukromého archivu Izabely Balonové.
74 Tímto způsobem funguje „Prozatímně osvobozené divadlo Františka Ringo Čecha“ Ačkoli Čech uváděné 

inscenace nerežíroval, je jejich autorem, protagonistou a vůdčí osobností souboru.
75 Základní pojmy divadla, str. 93



Společný  zástupce  jedná  jako  přímý  zástupce  –  jménem  a  na  účet  zastoupených 

výkonných umělců a zastupuje veškerá umělcova práva, osobnostní i majetková, vážící se ke 

kolektivně vytvořenému výkonu. Kříž a kol.76, však nevylučují přímé nakládání s právy. Jeden 

zástupce může zastupovat v rámci jednoho souboru i umělce z různých oborů, kteří provedli 

jedno dílo;  může také (z pozice uměleckého vedoucího zastupovat)  více souborů. Zastoupení 

uměleckým vedoucím vzniká ex lege vytvořením nesamostatného uměleckého výkonu v rámci 

uměleckého tělesa. Zastoupení je povinné, nemůže nastat situace, kdy by neexistovalo. Členové 

uměleckého tělesa mohou však vyloučit zastoupení uměleckým vedoucím, a to na základě plné 

moci, podepsané většinou členů uměleckého tělesa a ustanovit tak společným zástupcem jinou 

osobu (která pak zastupuje všechny členy tělesa, nejen ty pod plnou mocí podepsané). Pro plnou 

moc a jednání zmocněnce, nestanovil AutZ, kromě způsobu udělení žádné další podmínky, a tak 

platí ustanovení ObčZ. o plné moci (§ 31 an. ObčZ.): může být udělena jen pro konkrétní úkol, 

specifickou oblast  zastupování,  po určitý čas atd.  Zánikem plné moci,  není-li  většinou členů 

souboru zmocněna opět jiná osoba, aby je zastupovala, opět vzniká právo (a zároveň povinnost) 

zastupovat členy uměleckého tělesa jejich uměleckému vedoucímu.

Všichni soudobí autoři  komentářů,  z jejichž děl jsem pro tuto práci čerpal77, se ať už 

výslovně,  nebo  nepřímo78 shodují,  že  i  na  práva  a  povinnosti  kogentně  zákonem  daného 

společného zástupce (uměleckého vedoucího) lze subsidiárně použít ustanovení o plné moci dle 

ObčZ,  Tůma  a  Telec79 vybízejí  též  k  analogickému  užití  ustanovení  o  smlouvě  příkazní 

(§ 724 an.  ObčZ.).  Zvláště  v  případě  dohody  o  zastoupení  na  základě  plné  moci  se  jedná 

o logický vývod, uvážíme-li, že touto dohodou lze zákonné zastoupení fakultativně nahradit.

Zastoupení  společným  zástupcem  se  samozřejmě  týká  jen  těch  členů  souboru,  kteří 

nejsou sólisty – to jest  těch,  jejichž výkon obstojí  sám o sobě.  Zákon demonstrativně  uvádí 

dirigenta,  režiséra  divadelního  představení  (na  rozdíl  od  režisérů  zvukových  a  zvukově 

obrazových  záznamů  –  režisérů  autorů)  a  sólistu  obecně.  I  všichni  tito  sólisté  mohou  být 

zastoupeni  stejným společným zástupcem na základě  separátní  plné moci,  nebo se  sami  stát 

fakultativním společným zástupcem, v případě, že jím není umělecký vedoucí.

76 Kříž J.,  Holcová I.,  Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář,  1. vydání, 
1. dotisk, Linde, Praha, 2002, str. 187

77 Kříž J.,  Holcová I.,  Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář,  1. vydání, 
1. dotisk, Linde, Praha, 2002
Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007
Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon) a předpisy související. Komentář, 3. vydání. C. H. Beck, Praha, 2007

78 Viz  Kříž, Holcová, Kordač, Křesťnová a jejich komentář, který nevylučuje přímé nakládání s právy ze zákona 
zastoupených výkonných umělců uměleckým vedoucím.

79 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 648



3.2 Kolektivní správa

S rozšířením záznamových  a  reprodukčních  technologií  vznikly  na  straně  výkonného 

umělce  nové  majetkové  hodnoty,  které  jejich  kodifikací  vyústily  v  nová  majetková  práva. 

Zároveň  se  s  rozvojem těchto  technologií  přímá  správa  některých  práv  stala  obtížnou,  ne-li 

vyloučenou.  Individuální  vlastníci  práv  nebyli  s  to  osobně sledovat  užití  svých  uměleckých 

výkonů, vyjednávat s jejich uživateli a vybírat za užití odměny. Mnohost uživatelů práv, která 

překračuje  kapacitu  individuálních  vlastníků  práv  na  straně  jedné,  ale  i  pluralita  výkonných 

umělců (a jiných držitelů práv autorských i příbuzných), která by znesnadnila a prodražila jejich 

vyhledávání pro uživatele na straně druhé, vedli  k vytvoření konceptu kolektivní (hromadné) 

správy prostřednictvím ochranných organizací i pro práva příbuzná.

Na rozdíl od autorských práv, kde je kolektivní správa rozdělena ochranným organizacím 

víceméně  dle  oblastí  umění  (druhů  autorský  děl),80 funguje v České  republice  pro  oblast 

kolektivní  správy  veškerých  povinně  kolektivně  spravovaných  práv  příbuzných,  tj.  práv 

výkonných umělců i výrobců zvukových záznamů, pouze jeden kolektivní správce – občanské 

sdružení INTERGRAM. 

Kolektivní správa je zastoupením nepřímým: kolektivní správce jedná vlastním jménem 

na účet zastoupeného výkonného umělce. Kolektivní správce vykonává pouze práva majetková 

(nikoli  osobní).  „Jde především o užití,  ke kterému není třeba souhlasu nositele  práv, avšak 

právo na odměnu je autorovi zachováno, tedy o tzv. pravé zákonné licence. Typickým příkladem 

práva  (pozn.  povinně) kolektivně  spravovaného  je  právo  na  odměnu  výkonného  umělce  

a výrobce zvukového záznamu za rozhlasové či televizní vysílání zvukového záznamu vydaného 

k obchodním účelům.“81 

Tato  práva  jsou  tzv.  povinně  kolektivně  spravovaná  práva,  jejich  individuální  výkon 

vyloučen.  Smlouva  uzavřená  mezi  zastoupeným  nositelem  práva  (výkonným  umělcem) 
80  Následující organizace vykonávají povinnou kolektivní správu v těchto oborech (zjednodušeně):

DILIA (Divadelní, literární, audiovizuální agentura) - spravuje práva autorů děl  literárních (literárních,  
dramatických,  hudebně  dramatických,  vědeckých),  ale  i  choreografických,  pantomimických,  
audiovizuálních a práva ke scénické hudbě složené k příslušným dílům, jejichž práva DILIA spravuje
OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) – spravuje práva skladatelů i textařů
OOA-S (Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové 
složky audiovizuálních děl) – tato organizace zastupuje práva početné skupiny autorů, mezi něž patří kromě 
čistě uměleckých profesí i profese uměleckého řemesla
GESTOR–ochranný svaz autorský je  kolektivním správcem autorského práva na odměnu při  opětném  
prodeji originálu výtvarného díla uměleckého
OAZA (Odborová asociace zvukařů – autorů) – spravuje práva mistrů zvuku-autorů

81 Důvodová zpráva k AutZ.



a předpokládaným nabyvatelem licence by byla neplatná (§ 39 ObčZ) a plnění z takové smlouvy 

by  tak  bylo  -  jako  plnění  z  neplatného  právního  úkonu  -  bezdůvodným  obohacením 

(§ 451 ObčZ).  Rovněž  k  vymáhání  nároků  z  neoprávněného  užití  práv  povinně  kolektivně 

spravovaných (náhrada škody, bezdůvodné obohacení) je aktivně legitimován pouze kolektivní 

správce.

 „Předchozí zákonná úprava tento právní institut neznala, ačkoli si jej praxe vyžadovala  

a prakticky dle něj i postupovala. Právní důvod (titul) ke správě práv smluvně nezastupovaných 

nositelů tak byl dovozován na základě komplikovaných právních výkladů.“82 83

Taxativní  výčet  povinně  kolektivně  spravovaných  práv  poskytuje  §  96  AutZ.  Práv 

výkonného umělce se týkají jen některé z nich. Vyjma práva na kabelový přenos (sub d) jde vždy 

o právo na odměnu:

a) právo  na  odměnu  za  užití  uměleckého  výkonu,  zaznamenaného  na  zvukový  záznam 

vydaný  k  obchodním  účelům,  vysíláním  rozhlasem  nebo  televizí  nebo  přenosem 

rozhlasového nebo televizního vysílání /in § 96 odst. 1,  písm. a) bod 1/ 

Toto  povinně  kolektivně  spravované  právo  je  vlastně  majetkovým  vyjádřením 

nároku za užití úplatné zákonné licence (§ 72 odst. 1). Na rozdíl od ostatních povinně 

kolektivně spravovaných práv je toto právo jediné, které se vztahuje pouze na záznamy 

zvukové,  nikoli  zvukově  obrazové  (byť  by  tento  záznam  byl  užit  prostřednictvím 

televizního vysílání). Správu a způsob vypořádání odměny za užití84 uměleckého výkonu 

zaznamenaného na zvukově obrazový záznam, ponechal zákonodárce na výrobci tohoto 

záznamu.  Ten,  kvůli  jednoduchosti  jediného  vypořádání,  ale  také  z  pozice  silnějšího 

smluvního partnera „vnutí“ umělci (herci, ale i např. zpěvákovi, vystupujícímu v televizi) 

smlouvu s jednorázovým vypořádáním za všechny (známé85) způsoby užití pro futuro.

Oproti předlistopadovému usu, kdy jediným výrobcem audiovizuálních  záznamů 

byly státem řízené organizace, které se drželi typových smluv, zaručujících za následné, 
82 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 755
83 Jak  dokládá  Popelková,  1998,  str.  21:  „...lze  dovodit,  ač  to  zákon  sám přímo  výslovně  nestanoví,  určitou  

presumpci zákonné domněnky,  že INTERGRAM jakožto ochranná organizace vyvíjející  činnost podle tohoto 
zákona  vykonává  hromadnou  správu  práv  v  příslušné  oblasti  a  oboru,  který  jí  byl  vymezen  oprávněním 
uděleným Ministerstvem kultury,  vůči  všem výkonným umělcům a výrobcům, jejichž práva do této oblasti  a  
oboru  působnosti  spadají.  Tento  výklad  si  vynutila  sama  praxe  a  nezbytnost  zabezpečení  právní  jistoty  
uživatelům, kteří s ochrannými organizacemi smlouvy uzavírají. Pokud tedy nedojde k vyvrácení této zákonné  
domněnky, a to prakticky jedině tak, že uživatel výkonu nebo snímku prokáže, že nezbytné souhlasy výkonných  
umělců a výrobců získal uzavřením smluv přímo s nimi, platí, že INTERGRAM vybírá odměny za užití všech  
výkonů a snímků, které uživatel na základě smlouvy s INTERGRAM uzavřené užívá.“

84 Z hlediska kolektivní  správy a následné odměny především za  další užití,  jiným uživatelem, než výrobcem 
tohoto záznamu, nebo uživatelem, který tento záznam poprvé oprávněně zveřejnil.

85 Jak vychází z právní zásady „Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, výkonný umělec 
nemůže převést právo na užití způsobem, který dosud není znám.



nebo  periodické  užití  dodatečnou  odměnu,  tak  došlo,  nikoli  právně,  ale  fakticky 

k majetkovému  znevýhodnění  skupiny  výkonných  umělců,  vystupujících  v  televizi. 

Původní  koncept  jedné  odměny za  samotný (herecký)  výkon  a  jeho záznam a   další 

odměny za časem a způsobem omezené užití zůstal v pouze v praxi reklamních klipů.

Zda jde tato dichotomie na vrub historickému vývoji (započtení užití zvukových 

záznamů do kolektivně spravovaných práv a, vzhledem k pozdějšímu vývoji televizního 

vysílání,  zvukově  obrazových  nikoli  a  při  tom setrvalo),  opomenutí  zákonodárce,  či 

lobbingu výrobců zvukově obrazových záznamů nemůžeme posoudit, de lege ferrenda 

bych  ovšem navrhoval  rozšířit  právo na  odměnu  za  tyto  způsoby užití  i  na  zvukově 

obrazové záznamy 

b) právo na  odměnu  za  zhotovení  rozmnoženiny  zaznamenaného  výkonu  na  zvukovém, 

zvukově obrazovém nebo jiném nosiči  pro osobní  potřebu  /in  § 96 odst.  1 písm.  a) 

bod 3/.

Odměnou  je  zde  tzv.  náhradní  odměna  za  bezúplatnou  zákonnou  licenci  na 

rozmnožování pro osobní potřebu (§ 71 odst. 3 ve spojení s § 25 odst. 1 písm. b).

c) právo na  přiměřenou  odměnu  za  pronájem rozmnoženiny  výkonu  zaznamenaného  na 

zvukový či zvukově obrazový záznamů 

„Přiměřenost“ výše odměny je jistě věcí názoru, ale takovéto její stanovení plně 

koresponduje s jejím stanovením dle § 49 odst. 3 (ve spojení s § 74).

d) právo  na  užití  živých  výkonů,  výkonů  zaznamenaných  na  zvukový  nebo  zvukově 

obrazový záznam (s výjimkou záznamů sub a) kabelovým přenosem, vyjma případů, kdy 

kabelový přenos vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání /in § 96 odst. 1 písm.c)/ 

Kolektivně  spravovaným  právem  zde  není  právo  na  odměnu,  ale  právo  na 

poskytnutí  licence.  Kolektivní správce poskytuje uživateli  smlouvou oprávnění k užití 

zaznamenaných  uměleckých  výkonů.  Odměna  za  poskytnutí  v  zákoně  zmíněna  není, 

nicméně  jelikož  je  kolektivní  správce  povinen  při  výkonu  správypostupovat  s péčí 

řádného hospodáře (§ 100 odst.  1), které  by se zpronevěřil,  poskytl-li  by tuto licenci 

neodůvodněně bezúplatně, lze odměnu předpokládat.

Další  majetková  práva  lze  podřídit  režimu  kolektivní  správy  na  smluvním  základě. 

Rozsah  a  způsob výkonu  těchto  práv  je  dán  smlouvou  mezi  nositelem práva  a  kolektivním 



správcem.  Fakultativnost  správy dalších  majetkových  práv kolektivním správcem nevylučuje 

jejich přímý výkon, může však znamenat porušení smluvního závazku.

Kolektivní  správce  není  povinen  nositele  práv  aktivně  vyhledávat  –  ostatně  by  to 

překračovalo jeho možnosti a kolektivní správu prodražilo. Výnosy z kolektivně spravovaných 

práv  rozděluje  kolektivní  správce  mezi  ty  zastoupené,  kteří  mu  jsou  známi.  Jsou  to  jednak 

smluvně zastoupení  (při  výkonu kolektivní  správy nepovinně  kolektivně  spravovaných  práv) 

a u povinně kolektivně spravovaných práv ti nositelé práv, kteří se mu za tím účelem přihlásili 

k evidenci. 

Promlčecí doba práva na výplatu výnosů z kolektivně spravovaných práv je standardní, 

tříletá (§ 101 ObčZ.) a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy mělo dojít k jejich 

řádné výplatě v souladu s vnitřními předpisy kolektivního správce.

4. Užití uměleckých výkonů

Užívání uměleckých výkonů (v souladu se zákonem) můžeme rozdělit  na dvě zásadní 

skupiny: uživatel výkon užívá na základě projevu umělcovy vůle – smluvní užití, nebo uživatel 

výkon užívá na nezávisle na umělcově vůli – mimosmluvní užití: užití volného výkonu, volné 

užití,  úplatné a  bezúplatné  zákonné licence.  Z hlediska majetkového prospěchu nositele  práv 

mezi úplatná užití patří (typické) smluvní užití a úplatné zákonné licence; bezúplatná užití jsou 



užití volného výkonu, volné užití, bezúplatné zákonné licence a v pokud se umělec z libovolného 

důvodu vzdá smluvní odměny (např. chce darovat), pak i smluvní užití86

Užití v souladu s vůlí Užití nezávislé na vůli
Úplatné užití Smluvní užití Úplatné zákonné licence

Bezúplatné užití Smluvní užití

Užití volného výkonu

Volná užití

Bezúplatné zákonné licence

4.1 Mimosmluvní užití – volná užití a bezúplatné zákonné licence

Osobnostní  a  majetková  práva  výkonného  umělce  stanovují  podmínky,  za  jakých  lze 

umělecký  výkon  (jeho  záznam)  užít.  Výkony  (záznamy)  nelze  rozmnožovat,  rozšiřovat, 

půjčovat, pronajímat, sdělovat veřejnosti atd. jakkoliv. Oproti tomu u některých způsobů užití 

převládá obecný zájem společnosti na jejich výkonu. Mimosmluvní užití uměleckých výkonů 

(potažmo autorských děl) je kompromisem mezi zájmy výkonného umělce a obecnými zájmy 

společnosti.  Vzhledem  k tomu,  že  institut  mimosmluvního  užití  je  zásahem  do  cizích  práv 

absolutní povahy, uplatňuje se u něj restriktivní výkladové pravidlo.

Pro mimosmluvní  užití  zákon zavádí  také tzv.  třístupňový (někdy též tříkrokový)  test 

(The Three-step Test). Tento test má základ v mezinárodní právní úpravě,87 v českém právu je 

vyjádřen v § 29 odst. 1. AutZ. Tříkrokový test byl explicitně zaveden již samou účinností AutZ. 

(AZ65 jej neobsahoval, jednalo se jen o výkladové pravidlo),  novelou č. 216/2006 Sb. došlo 

k jeho významovému zostření.

Jedná  se  o  konkrétně  aplikovaný  test  poměrnosti  cíle  a  prostředků,  které  slouží 

k poměření intenzity zásahu do cizího práva z hlediska obecného zájmu společnosti.

Tříkrokový test je výkladové pravidlo, podrobující kritické analýze jednotlivé způsoby 

užití  uměleckých  výkonů  (a  samozřejmě  autorských  děl).  Doplňuje  jednotlivé  konkrétní 

skutkové podstaty mimosmluvního užití a tak se stává obecnou částí hypotézy, zakazující užití 

autorským zákonem chráněného práva, které by jinak formálně spadalo pod některou z výjimek 

z práva autorského.

Dovolená jsou pouze ta mimosmluvní užití, která splňují tyto podmínky:

86  Výše odměny, nebo způsob jejího stanovení, nebo dohoda o bezúplatnosti poskytnutí licence je esenciále typové 
licenční smlouvy. Bez dohody o odměně, je licenční smlouva neplatná. Viz Smluvní užití, str. 64.

87  Např. Čl. 9 odst. 2 RÚB (ve vztahu k rozmnožování autorských děl), nebo Čl. 13 TRIPS (obecně o 
výjimkách z práva autorského). V angloamerickém právním prostředí nalézá tříkrokový test odraz v „fair dealing 
doctrine“ (v USA nazývaná „fair use doctrine“).



1. výjimky a omezení z práva autorského (a práv příbuzných) lze uplatnit pouze 

ve  zvláštních  případech  stanovených  autorským  zákonem;  Tůma  a  Telec88 

používají  ve  prospěch  nositele  práva  extenzivní  výklad:  „druh  zákona  není  

rozhodný, význam má jen „zvláštní případ“ a „zákon“.“

2. k užití nesmí dojít v rozporu s běžným užitím výkonu (díla)

3.  užitím nesmí  být  nepřiměřeně  dotčeny oprávněné zájmy výkonného umělce 

(autora)

Rozdíl  mezi  pojmově blízkými  bezúplatnými  zákonnými  licencemi  a volnými  užitími 

(pro uživatele  nepostřehnutelný)  tkví v tom,  že na volná užití  autorský zákon hledí,  jako by 

umělecký výkon nebyl užit vůbec. Bezúplatné zákonné licence užitím jsou, taková užití se ale 

nepovažují za zásah do práv chráněných autorským zákonem. 

Na rozdíl od volného užití (což je způsob užití) je užití volného výkonu, užitím takového 

výkonu, ke kterému již uplynula majetková práva. Stricto sensu se užití volného výkonu neřadí 

mezi  mimosmluvní  způsoby  užití  a  nevztahují  se  na  ně  ustanovení  o  dovoleném  užití 

uměleckých výkonů (§ 29 an.) - nakládání s nimi podléhá odlišnému právnímu režimu, ostatně 

by byla nadbytečná.

O  úplatných  zákonných  licencích  (někdy  též  pravých  zákonných  licencích)  je  blíže 

pojednáno (z  pohledu výkonného  umělce,  jako o povinně kolektivně  spravovaných  právech) 

v kapitole „Kolektivní správa“. Úplatné zákonné licence se prolínají s kolektivně spravovanými 

právy: na jedné straně stojí určitý způsob užití uměleckého výkonu povolen zákonnou licencí 

a na straně druhé umělcovo povinně kolektivně spravované právo na odměnu (náhradní odměnu) 

za tento způsob užití.

4.2 Užití volného výkonu

Umělecký výkon se stává volným uplynutím majetkových práv k němu: tzn. uplyne 50 

let od jeho vytvoření, nebo byl-li výkon v této době zveřejněn od jeho zveřejnění (viz Trvání 

majetkových práv, str. 31). Dobu padesáti let trvání majetkových práv je třeba dodržet, i když 

umělec nemá dědiců,  nebo odmítli-li  dědictví  přijmout.  Podle předchozích právních úprav se 

umělecké výkony a autorská díla, které nenabyl žádný z dědiců, stávali automaticky volnými89. 

88 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 341

89 Viz § 35 odst 1. AZ65



Dle  platného  AutZ.  majetková  práva  jichž  nenabude  žádný  z dědiců  připadnou  státu  jako 

odúmrť.  I v případě  dalších  dědiců  (dědic  dědice  umělce/autora),  nebo  právních  nástupců 

(zanikne-li právnická osoba bez právního nástupce), připadají na zbytek doby trvání majetková 

práva státu90 (§ 74 ve spojení s § 26). 

Po  uplynutí  majetkových  práv  se  výkony  a  díla  stávají  volnými.  Tůma  a  Telec91 

charakterizují vlastnost „býti volným dílem“ jako „patřit do obecného fondu“92. Volné umělecké 

výkony může, při dodržení zákonných podmínek, bezplatně užít kdokoliv, kdykoliv, jakkoliv, 

jednorázově  i  opakovaně.  Podmínky  pro  užití  volných  uměleckých  výkonů  jsou  uvažovány 

především  jako  morální  minimum  postmortální  ochrany  (§  11  odst.  5:  zákaz  osobovat  si 

vytvoření uměleckého výkonu, integrita uměleckého výkonu, uvést jméno autora; podrobněji viz 

str. 32). U uměleckých výkonů (oproti autorským dílům, která se mohou stát volnými výlučně po 

smrti autora) je zapotřebí brát v úvahu i možnost, že výkonný umělec je stále naživu a místo 

postmortální ochrany je třeba při jejich užití respektovat jeho osobnostní práva (viz str. 16).

Samotné uplynutí majetkových práv k výkonu však neznamená, že je možno bez dalšího 

disponovat  uměleckým  dílem,  které  výkonný  umělec  především  provádí.  Dílo  je  chráněno 

právem autora93,  které trvá celý život autora (přesněji od vytvoření díla) a ještě 70 let po jeho 

smrti  (počítá  se od roku, který následuje po roce,  v němž autor zemřel).  Je-li  umělecké dílo 

pseudonymní,  nebo  anonymní,  trvají  majetková  práva  k němu  70  let  od  jeho  oprávněného 

zveřejnění (přihlásí-li se takový autor, nebo je-li jeho jméno obecně známé, počítá se doba trvání 

majetkových práv obvyklým způsobem). U díla spoluautorů trvají majetková práva k dílu jako 

celku94.  Nemůže  tak  dojít  k situaci,  kdy by byla  část  díla  volná  a  u  druhé části  stále  trvala 

majetková práva. Majetková práva k dílu vytvořenému spoluautory trvají 70 let od roku, který 

následuje po roce, v němž zemřel poslední přeživší spoluautor. 

90 Vyjma děl audiovizuálních vykonává jejich správu Státní fond kultury ČR, příjmy z výkonu těchto práv jsou 
jeho příjmem

91 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 334
92 Aniž by řešili, co to obecný fond je – v kontextu s odúmrtí majetkových práv k výkonům a dílům mylně evokuje 

pojem „obecný fond“ právnickou osobu obdobnou Státnímu fondu kultury ČR) nebo „spadat do veřejné sféry“
Pojem „spadat do veřejné sféry“ je blíže mému vnímání volných děl a jejich užívání, jako obecného veřejného 
užívání, obdobné např. veřejnému užívání lesů (viz §19 lesního zákona).

93 Výkonný  umělec  i  autor  mohou být  jedna  osoba.  Například  Ladislav  Smoljak  ve  filmu popisujícím osudy 
Divadla Járy Cimrman „Nejistá sezóna“ nejen ztvárnil jednu z hlavních rolí režiséra Kydala (práva výkonného 
umělce), ale byl i autorem scénáře a režisérem (obé práva autorská – autorství k dílu audiovizuálnímu). Práva, ač 
spojená  v  jedné  osobě  (subjektu),  mají  jiný  objekt  a  jejich  trvání  není  vzájemně  ovlivněno.  Lze  uvažovat 
o situaci,  kdy  autor  a  zároveň  výkonný  umělec  odkáže  v závěti  majetková  práva  k uměleckým  výkonům 
jednomu  dědici  a  k autorským  dílům  dědici  jinému.  Majetková  podstata  (hospodářské  využití)  práv 
k uměleckým výkonům se rozdělí mezi více subjektů. (Postmortální ochranu by i nadále vykonávali všechny 
osoby k ní  povolané  ke  všem dílům a  všem uměleckým  výkonům,  přičemž  osoby povolané  k postmortální 
ochraně nutně nemusí ani být dědici majetkových práv).

94 Autorský podíl spoluautorů se neodlišuje - i kdyby se jednotlivé tvůrčí vklady dali od sebe odlišit, jedná se stále 
o jediné dílo nelze stanovit ani dohodou (§ 8).



V případě díla audiovizuálního zákonodárce poskytuje taxativní výčet  osob, od jejichž 

smrti (od smrti poslední z nich) se počítá doba trvání majetkových práv: režisér, autor scénáře, 

autor dialogů a autor hudby zvlášť vytvořené pro film (§ 27 odst. 5). Tento výčet sice zákon 

považuje za taxativní,  nicméně s uznáním autorství  dalších  filmových  profesí  (pokud splňují 

obecné požadavky pro autorské dílo) se mi jeví striktní  uzavřenost tohoto výčtu pochybnou. 

U většiny filmových profesí uznaných za autory (jde většinou o výtvarníky v různých oborech) 

jsou  jejich  díla  jen  audiovizuálně  užita  a  není  tedy  důvod  je  řadit  mezi  spoluautory  filmu. 

Nicméně  kameraman  tvoří  své  dílo  přímo,  obdobným způsobem jako fotograf  –  působením 

světla  prostřednictvím technického prostředku zaznamenává snímanou předlohu, na rozdíl  od 

fotografa  ovšem  způsobem  vyvolávající  dojem  pohybu.  Kameraman  má  podstatný  vliv  na 

celkový dojem z výsledného  díla  a  míru  jeho tvůrčího  přínosu neovlivní  ani  přesné  pokyny 

režiséra (stejně jako výkonný umělec je režisérem instruován při vytváření výkonu)95. De lege 

ferrenda by mohlo být zváženo zařazení kameramana-autora mezi autory audiovizuálního díla96.

Dále – v souvislosti se způsobem užití97 – přichází na řadu nosiče záznamů, k nimž se 

váží práva jejich výrobce. Bez ohledu na druh záznamu (zvukový záznam; zvukově obrazový 

záznam;  uživatel  by chtěl  užít  záznam vysílání)  trvají  práva výrobce  (§ 77,  § 81),  případně 

vysilatele  (§  85)  50 let  od pořízení  a  byl-li  v té  době zvukově obrazový záznam zveřejněn, 

zvukový záznam vydán, nebo oprávněně zpřístupněn veřejnosti98, 50 let od zpřístupnění.

V případě zaznamenaného, ale nezveřejněného výkonu, ke kterému uplynula majetková 

práva lze ještě uvažovat práva zveřejnitele záznamu, která trvají 25 let od zveřejnění, opět nikoli 

a dato – ad datum, ale počítáno od roku, následujícího po roce zveřejnění.

Práva výrobců zvukových, zvukově obrazových záznamů, vysilatelů i zveřejnitelů jsou 

absolutní,  pouze  majetková,  nerelativizována  osobnostní  složkou,  jelikož  z povahy  věci  tito 

nevkládají do díla (výkonu) svého tvůrčího ducha, svou osobnost (jsou-li vůbec s to ji mít, dnes 

většina výrobců a vysilatelů jsou právnické osoby).

95 Ale stejně jako u fotografie  je zapotřebí  rozlišovat míru autorského přínosu – splňuje-li  kameramanovo dílo 
kritéria autorského díla. U studiových kamerových operátorů je autorský vklad mizivý,  omezuje se pouze na 
mírný pohyb,  nebo natáčení  kamery a optický transfokátor  (zoom),  u vrchního kameramana filmového díla 
(anglicky  trefně  zvanému  „director  of  photograpy“,  čímž  je  vyjádřeno  jeho  působení,  jako  režiséra  své, 
obrazové, části filmu) naopak značný

96 Autorství kameramana je za splnění obecných nároků na autorské dílo uznáno, nicméně nikoli jako spoluautora 
filmu. Jeho povinně kolektivně spravovaná práva zastupuje OOA-S (viz pozn. č. 80, str. 40)

97 Umělecký výkon lze vnímat pouze bezprostředně – majetková práva k těmto živým výkonům sice trvají 50 let 
od jejich vytvoření (relevantní jsou ovšem pouze v ten moment) nebo ze záznamu, u kterého teprve lze plně 
uplatnit dobu trvaní majetkových práv

98 Rozlišování pojmů „zveřejnění“ a „vydání“, připomínající již z dříve známa práva nakladatele,  je zřejmě dáno 
stále  se  udržujícím  historickým  rozdílem  v přístupu  k právům  výrobců  zvukových  a  zvukově  obrazových 
záznamů. Každopádně je toto rozlišení irelevantní, neboť „vydání“ je jen druh „zveřejnění“, čili „zpřístupnění 
veřejnosti“.



Všechna tato  práva  je  uživatel  povinen ctít  a  teprve  vypršením posledního  trvajícího 

práva je dílo a s ním i výkon zcela volný a je možno jej libovolně užívat (se zmíněným ohledem 

na postmortálně chráněná práva, nebo na osobnostní práva výkonného umělce). 

4.3 Volná užití

Institutem volných užití autorský zákon omezuje autorská práva a práva příbuzná pro tři 

způsoby užití: 

1. Užití  pro osobní potřebu fyzické osoby,  včetně zhotovení  záznamu,  rozmnoženiny, 

nebo napodobeniny (§ 30)

2. Rozmnožování na papír, nebo obdobný podklad (§ 30a)

3. Předvedení a oprava přístroje (§ 30b)

U autorských děl lze nalézt mezi užitím pro osobní potřebu a rozmnožováním na papír, 

nebo obdobný podklad styčnou plochu právě v podobě pořizování rozmnoženin.  Zatímco  pro 

osobní  potřebu  fyzické  osoby lze  rozmnožovat  či  napodobovat  jakákoliv  díla  (vyjma 

počítačových programů, elektronických databází, děl architektonických a děl audiovizuálních při 

jejich provozování ze záznamu nebo přenosu, tzv. kinorip)  a umělecké výkony, avšak pouze 

osobně, při rozmnožování na papír, nebo obdobný podklad lze z povahy věci rozmnožovat pouze 

k tomu způsobilá autorská díla (pojmově jsou tedy umělecké výkony vyloučeny), zato nejen pro 

osobní potřebu fyzické osoby, ale i pro vnitřní potřebu právnické osoby. Rozmnoženiny na papír 

pro ně může na objednávku zhotovit jiná osoba (což zákon v případě jiných děl a výkonů pro 

osobní potřebu nepřipouští).

a) užití pro osobní potřebu fyzické osoby

Užití pro osobní potřebu fyzické osoby je nejčastějším mimosmluvním užitím. 

Pro  určení,  že  se  jedná  o  užití  díla  právě  pro  osobní  potřebu  musí  být  kumulativně 

splněny podmínky osobní a teleologické: kdo (která osoba/osoby) bude mít z takového užití díla 

(výkonu) užitek a za jakým účelem je dílo (výkon) užíváno. 

Osobní potřebou Tůma a Telec99 rozumí „užití díla v soukromí uživatele, a to v souladu 

s osobnostním právem na ochranu soukromí  fyzické  osoby  a  v rámci  výkonu  tohoto  práva.“ 

Soukromí, jakožto osobní oblast jedince je třeba chápat nejen jako hmotnou část - soukromí jako 

99 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 345



místo100,  ale i jako myšlenková a citová sféra,  což v důsledcích rozšiřuje i  okruh osob, které 

z užívání díla pro osobní potřebu mohou mít užitek.  Za užití  pro osobní potřebu je nesporně 

pokládáno užití v rámci domácnosti (§ 115 ObčZ.) – jejích členů, nebo okruhu osob blízkých 

(§ 116 ObčZ.). Tůma a Telec101 se na užití definic občanského zákoníku neomezují: „Do třídy  

těchto osob může patřit např. i pozvaný, tj. individuálně určený, host domácnosti.“102 Tyto osoby 

mohou při užívání být díla přítomny současně, nebo střídavě, následně atd.

Účelem  užití  může  jistě  být  zábava,  sebevzdělávání,  osobní  rozvoj  atp.,  nelze  však 

připustit užití pro získání přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Plnění úkolů pro 

zaměstnavatele,  nebo užití  děl  a  výkonů  při  podnikání  je  tedy  mimo meze  volného  užití.103 

Dosažení  přímého,  či  nepřímého  hospodářského  prospěchu  Chaloupková,  Holý104 navrhují 

„posuzovat ad hoc, nicméně jestliže užití  nelze spojovat s nějakým konkrétním hospodářským 

prospěchem, […] není možné takové užití bez licence považovat za nezákonné.“

Aby  se  předešlo  případným  nedorozuměním,  vykládá  zákon  sám  sebe,  když  uvádí 

možnost si pro osobní potřebu i pořídit záznam nebo rozmnoženinu díla, potažmo výkonu105. 

Právě  rozmnožování  děl  a  jejich  prostřednictvím  i  výkonů  je  z hospodářského  hlediska 

nejvýznamnějším způsobem volného užití. Zřejmě i proto se můžeme setkat s názorem, že pro 

osobní potřebu je možné pořídit pouze jednu rozmnoženinu, s odvoláním se na přesnou dikci 

zákona, kde se hovoří o rozmnoženině v jednotném čísle (§ 30 odst 2). Takový výklad přechází 

legislativní  pravidlo  využívání  v legislativním  právním  jazyce  jednotného  čísla106.  I  počet 

rozmnoženin  je  věcí  osobní  potřeby,  pokud  respektuje  teleologické  a  osobnostní  podmínky 

a splňuje  tříkrokový  test  (§  29  odst.  1),  zejména,  aby  nebyly  oprávněné  zájmy  výkonných 

umělců a autorů nepřiměřeně dotčeny.

Zákon nevylučuje konkrétní druhy uměleckých výkonů z volného užití107,  ale vylučuje 

určité  druhy  děl  a  s nimi  tím  pádem  i  umělecké  výkony,  kterými  jsou  tato  díla  případně 

100  Nejedná se jen o obydlí, které požívá zvláštní zákonné ochrany – Čl. 12 Listiny základních práv a svobod, §178 
TZ.

101  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 345
102  Tím se Tůma a Telec vyjadřují k soukromí, jakožto k místu, což působí zavádějícím dojmem. Soukromí ovšem 

není jen hmotný prostor (a jako takový vázané na konkrétní místo, jako je obydlí), ale zahrnuje také myšlenkový 
prostor subjektu a celou osobní oblast jednotlivce nebo skupiny (například rodiny).

103  U  autorských  děl  lze  pro  vnitřní  potřebu  právnické  osoby,  nebo  podnikající  fyzické  osoby  zhotovit 
rozmnoženinu na papír, nebo podobný podklad (§ 30a). Kvůli povaze nosiče informací nelze toto ustanovení 
pochopitelně užít pro umělecké výkony.

104  Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon) a předpisy související. Komentář, 3. vydání. C. H. Beck, Praha, 2007, str. 46

105  Napodobeninu výkonu pořídit nelze, jelikož každý takový pokus by byl výkonem novým, byť by napodoboval 
osobité  provedení  jiného  výkonného  umělce.  Ostatně  napodobování  samo  –  imitování,  je  samostatnou 
uměleckou disciplínou.
O záznamu uměleckého výkonu, jakožto rozmnoženiny sui genesis je zmínka již výše

106  Viz Čl. 40, odst. 4  Legislativní pravidla vlády
107  Jako záznam živého uměleckého výkonu bez souhlasu umělce (např. záznam divadelního představení).



prováděna: počítačové  programy,  elektronické  databáze  a  audiovizuální  díla  při  jejich 

provozování,  nebo  přenosu  provozování.108 Zatímco  počítačové  programy  a  elektronické 

databáze jsou z volného užití  pro osobní potřebu vyloučeny absolutně,  u děl audiovizuálních 

(a uměleckých výkonů v nich provedených) se jedná pouze o zmíněný konkrétní způsob užití 

(tzv. kinorip).109 

O právní  povaze zdroje  rozmnoženiny pro osobní  potřebu,  tedy zda se  jedná o kopii 

pořízenou v souladu s AutZ., či nikoli, AutZ. nestanoví nic. Může se jednat jak o prvotní záznam 

výkonu,  jeho  další  rozmnoženinu,  legální  i  protiprávně  pořízenou.  „Tato  skutečnost  nemůže 

sama  o  sobě,  pokud  autorský  zákon  nestanoví  jinak,  změnit  právní  povahu  aktu  pořízení  

rozmnoženiny díla (pozn. výkonu) pro osobní potřebu, jež je autorským právem aprobované.“110 

I  pořízení  rozmnoženiny  z ilegálního  zdroje,  tak  může  vést  ke  vzniku  zcela  legální  kopie. 

Pořizovatel  rozmnoženiny  si  totiž  mnohdy  nemusí  být  vědom,  že  by  si  pořizoval  kopii 

z nelegální rozmnoženiny111; jindy je ilegalita zdroje nasnadě112. Stejně jako v případě pořizování 

rozmnoženin z legálního zdroje i zde se uplatní tzv. tříkrokový test (§ 29 odst. 1): zejména, zda 

pořízení rozmnoženiny lze považovat za běžné užití výkonu (díla) a zda jím nejsou nepřiměřeně 

dotčeny  zájmy  výkonného  umělce  (autora).  Nelze  tedy  jednoznačně  říci,  zda  pořízená 

rozmnoženina  bude  legální,  či  ne.  Posouzení  závisí  na  konkrétní  situaci.  Tůma  a Telec113 

považují  za  kruciální  technickou  podobu  rozmnoženiny:  domnívají  se  že,  analogové 

rozmnoženiny projdou tříkrokovým testem spíše, než elektronické a budou tak spíše považovány 

za  legální.  Argumentují  tím,  že  elektronické  rozmnoženiny  „vzhledem  k jejich  povaze 

a technologickým možnostem jejich masového užití a zpřístupňování“ by se mohly nepřiměřeně 

dotknout oprávněných zájmů autora  (pozn. výkonného umělce). Dle mého mínění, tento názor 

posuzuje  a  hodnotí  budoucí  užití  takovéto  rozmnoženiny  a  považuje  ji  a  priori  za  určenou 

k dalšímu ilegálnímu šíření. Třetí podmínka tříkrokového testu114 hovoří o „dotčení oprávněných 

zájmů“, ne o pouhé možnosti dotknout se oprávněných zájmů autora (pozn. výkonného umělce) 

na základě budoucího jednání.  Nejedná se – slovy trestního práva – o ohrožovací delikt,  ale 

108  Z děl, která jsou ještě vyloučena z volného užití, ale nemohou mít souvislost s výkonem výkonného umělce se 
jedná ještě o rozmnoženiny děl architektonických stavbou a díla hudební a hudebně dramatická – rozmnožování 
jejich notových záznamů.

109  Laicky  řečeno  je  v souladu  s AutZ.  pořizovat  záznam živého  divadelního  představení,  ale  již  není  možné 
pořizovat záznam promítaného filmu v biografu. 
Toto omezení volného užití přibylo novelizací AutZ. zákonem 216/2006 Sb.

110  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 347
111  Např. z CD, zakoupeného v kamenném obchodě, avšak výrobce CD neměl vyřešeny všechny autorskoprávní 

vztahy
112  Stahování audiovizuálních děl z internetu. Např. portál www.rapidshare.com, www.uloz.to. 
113  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 348
114  „Výjimky […] lze uplatnit […] pokud (užitím) nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“ (§ 29 odst. 

1)



o dokonaný čin. Proto přistupovat k elektronickým rozmnoženinám odlišně než k analogovým 

nepovažuji z hlediska platného autorského práva a jeho výkladu za obhajitelné stanovisko.

Užití  pro  osobní  potřebu  je  –  vyjma  zmíněného  tříkrokového  testu  –  omezeno 

technickými  ochrannými  prostředky,  kterým  AutZ.  přiznává  zvláštní  ochranu  (§  43).  Tyto 

technické  prostředky,  které  autor/výkonný  umělec  (resp.  fakticky  nejspíše  výrobce)  může 

připojit k dílu (jeho nosiči) jsou způsobilé omezit, nebo zcela vyloučit pořizování rozmnoženin 

výkonů a děl jimi prováděných. Odstraňování nebo obcházení těchto technických prostředků je 

považováno za autorskoprávní delikt; ochranné prostředky nelze odstranit nebo obejít ani pro 

výkon práva na pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu.

b) Předvedení a oprava přístroje

Užití  autorského  díla,  nebo  uměleckého  výkonu  není  u  tohoto  mimosmluvního  užití 

přímým záměrem, nýbrž důsledkem. Při demonstraci funkčnosti přístrojů schopných přehrávat 

zvuková, nebo zvukově obrazová díla dochází k užití těchto nevyhnutelně. Ustanovením o tomto 

užití děl a výkonů (§ 30b, u výkonů ve spojením s § 74) zákonodárce „odstraňuje pochybnosti, 

zda  je  takové  užití  dovolené“115 podle  práva  autorského.116  Kdyby  při  tom prodejce,  nebo 

opravce musel žádat nositele práv o udělení oprávnění s užitím děl a výkonů, nepřiměřeně by to 

jej to zatěžovalo a prodražovalo by to zboží a služby. Nadto při předvádění některých přístrojů 

(televizor, radiopřijímač) není obchodník s to dopředu určit, které dílo a výkon(y) budou užity.

AutZ. neposkytuje ani demonstrativní výčet způsobů užití výkonů a děl, omezuje však 

rozsah užití na nezbytný, nutný k předvedení přístroje. Co do způsobu je tedy možné jakékoliv 

užití117.  Na rozdíl  od původního znění zákona se ustanovení o předvedení vztahuje pouze na 

předvedení přístroje, nikoli i předvedení nosiče. Tato změna byla zavedena novelou č. 216/2006 

Sb. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že se jedná o zpřesnění stávající  výjimky.  Jak 

ovšem poukazují Tůma a Telec118 došlo k faktickému zúžení původního volného užití. Nosič díla 

není přístrojem a při použití restriktivního výkladu, uplatňovaném v případě omezení autorského 

práva, je nezbytný závěr, že se tato výjimka na nosiče nevztahuje119. 

115  Citace DZ k AutZ. se původně vztahovala k původnímu znění § 30 odst. 2 písm. b)
116  Zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele takové chování přímo vyžaduje: § 15 cit. zákona stanovuje pro 

prodávajícího povinnost na žádost spotřebitele výrobek předvést.
117  Např. včetně pořízení rozmnoženiny nosiče.
118  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 356
119  Vzniká tím ovšem rozpor mezi § 30b AutZ. a § 15 z. na ochranu spotřebitele – nosič, řekněme hudební CD je 

výrobkem, ovšem není přístrojem. Podle z. na ochranu spotřebitele je prodávající povinen na žádost výrobek 
předvést,  naproti  tomu  podle  AutZ.  bez  uzavření  licenční  smlouvy  dochází  k neoprávněnému  zásahu  do 
autorských práv.



4.4 Zákonné licence

a) Citace 

Pojem  citace  se  nemusí  nutně  vázat  jen  k dílům  literárním,  legální  pojetí  citace  se 

vztahuje na veškerá díla autorská (např. hudební, filmová atd.). Tím si zákonodárce takříkajíc 

připravil půdu i pro „citace“ uměleckých výkonů (§ 74 ve spojení s § 31). Jejich podstatou (jako 

u každého volného užití výkonu i u všech zákonných licencí k výkonu) je užití zaznamenaného 

výkonu, respektive rozmnoženiny takového záznamu. 

Citace je určena k užití v rámci jiného výtvoru (ať už tento sám splňuje nebo nesplňuje 

podmínky autorského zákona pro označení za dílo), nemůže obstát samostatně. Citací nemůže 

být jen sestavení díla ze samých ukázek-citátů (kupř. takto složený televizní pořad). Jednalo by 

se o souborné dílo (§ 2 odst. 5).

Nauka rozlišuje mezi dvěma druhy citace: malá citace (z německé nauky das Kleinzitate) 

a velká citace (das Großzitat). Malá citace (§ 31 odst. 1 písm. a) se vyznačuje tím, že je možné 

citovat  pouze  v  díle,  majícím  pojmové  znaky  autorského  díla  dle  AutZ.  Lze  citovat  pouze 

výňatky, tedy části výkonů a jen ze zveřejněných výkonů.120 Oproti velké citaci nezáleží na účelu 

citace – ten může být téměř libovolný: vědecký, odborný, umělecký, humoristický atd. 

Na velkou citaci (§ 31 odst. 1 písm. b) při citování do autorských děl není kladen nárok, 

aby vzniklý výtvor nesl kvality autorského díla. Je rovněž omezena na zveřejněná díla (nikoli 

explicitně, jako u malé citace, ale ve spojení s § 29 odst. 2), může se jednat o výňatky (jako 

v případě malé citace), ale i o drobná celá díla. Je však omezena pro účely kritiky nebo recenze, 

které  se vztahují  k takovému dílu,  nebo vědecké či  odborné účely.  Pokud mluvíme obdobně 

citování  do  uměleckých  výkonů,  týká  se  též  výkonů  zveřejněných a  citát  nemusí  být  užit 

v novém autorském díle. Umělecký výkon nemůže být citován v rámci literární recenze či kritiky 

–  jakkoli  může  citovat  výňatky  z autorských  děl,  její  vztah  k uměleckému  výkonu  je  pouze 

deskriptivní. Recenze či kritika schopná pojmout citaci uměleckého výkonu tak musí odpovídat 

jeho formě.121 Domnívám se, že citace se v tomto případě může vztahovat jednak k provádění 

uměleckého  díla  jako  takového  (recenze  divadelní  inscenace)  nebo  ke  konkrétnímu  výkonu 

(recenze  výkonu  zpěváka).  Je-li  záměrem  hodnotit  souhrnně  umělecký  život  (jeho  etapu) 

120  U malé citace je možnost citování pouze ze zveřejněných děl uvedena přímo v její vlastní legální definici (§ 31 
odst. 1 písm. a), což je ovšem redundantní zopakování podmínky § 29 odst. 2 – vyjma tam vyjmenovaných 
konkrétních  výjimek  se  volná  užití  a  zákonné  licence  vztahují  pouze  na  díla,  obdobně  tedy  i  na  výkony 
a záznamy a vysílání, zveřejněná.

121  Př. recenze výkonu hudebníka v rozhlase s ukázkou z koncertu, recenze divadelních představení v TV (pořad 
ČT „Divadlo žije!“). Tyto se většinou týkají aktuálních událostí a tak je možné je vyhodnotit i jako zpravodajství 
(viz  úřední  a  zpravodajská  licence,  str.  55),  rozdíl  je  v množství  a  odbornosti  doplňujících  informací 
a přítomnosti hodnotícího stanoviska.



výkonného umělce a jeho výkony en gros, dostáváme se do roviny odborné, popřípadě vědecké. 

Výsledkem schopným vědeckým způsobem obsáhnout citace  je např.  zvukový dokumentární 

pořad, nebo dokumentární film, jakožto produkt divadelní, filmové, hudební, nebo jiné příslušné 

vědy.

Citován může být  rovněž výňatek  z výkonu.  Jak se ale postavit  k obdobnému použití 

slovního spojení „drobná díla celá“ pro účely uměleckých výkonů. Co je „drobným výkonem 

celým“? Vezmeme-li za příklad výkon herce, okřídlené rčení praví, že „není malých rolí“. Jaké 

kriterium použít pro hodnocení „drobnosti“ výkonu - rozsah výkonu, rozsah interpretovaného 

díla, obtížnost,  důležitost jednoho partu v celku? Při citaci celých drobných autorských děl se 

bere v potaz útvar autorského díla – báseň, anekdota, píseň… – které jsou jako krátké útvary 

předurčeny, jejich rozsah je hlediskem podpůrným. Drobný výkon ale nemůže být jen provedení 

drobného díla.  Rozsah  výkonu  nemusí  být  přímo  úměrný  rozsahu díla.  I  drobné  dílo  se  dá 

interpretovat obšírným způsobem et vice versa. I zde, myslím, jsou útvary interpretačních uměn, 

které jsou považovány za drobné, jako je komický skeč, zpěv písně, výkon v krátkém filmu. 

Jejich rozsah (délku) opět  můžeme považovat  za podpůrný ukazatel.  Nelze jednoznačně říci, 

kolik  minut  či  vteřin  má  výkon  trvat,  jako  nelze  říci,  kolik  normostran,  úhozů  či  not  má 

obsahovat drobné dílo. 

Co  se  rozsahu  citace  týče  u  malé  citace  zákon  teleologicky  povoluje  citovat 

v „odůvodněné  míře“,  u  velké  citace  je  obdobná  teleologie  „rozsah  vyžadovaný  konkrétním 

účelem“.  Nad to  ještě  velká citace je vázána obyčejem,  na nějž zákon odkazuje,  vyžaduje-li 

„soulad s poctivými zvyklostmi“, které jsou pro každé uměleckointerpretační odvětví odlišné.

Pod písmenem c)  AutZ.  povoluje  citovat  ještě  pro  účely  vyučování,  nebo za  účelem 

vědeckého výzkumu. Tato tzv. výuková licence není explicitně omezena na výňatky a drobná 

díla  (pozn.  výkony),  i její  rozsah  je  ale  omezen,  a  to  sledovaným  (pedagogickým  nebo 

vědeckým) účelem. Je tedy možné užít  díla (pozn. výkony)  i celá. Výukou je chápána široká 

škála  činností,  směřující  k rozšíření  vzdělání  (přednáška,  diskuze),  institucionalizovaného 

i nikoliv; výuka může mít i formu autorského díla (zvukového, zvukově obrazového). Vědecké 

účely  definuje  per  se  příslušná  věda.  Způsob užití  děl  a  výkonů  v rámci  licence  pro  výuku 

a vědecké účely není rozhodný (může jím být i pořízení rozmnoženiny), je-li odůvodnitelný ve 

výuce  pro  ilustrační  účel  nebo  za  účelem  vědeckým.  Výuka  však  sama  nemůže  spočívat 

v pouhém užití děl a výkonů. Pokud má užití ve výuce projít tříkrokovým testem (§ 29 odst. 1), 



je zapotřebí, aby výuka samostatně obstála vedle tohoto užití, lhostejno, je-li výuka sama dílem 

(učebnice), popřípadě uměleckým výkonem122 či nikoliv123.

Pro výukovou licenci platí, že jejím přímým, ani nepřímým cílem nesmí být hospodářský 

nebo  obchodní  prospěch.  Hospodářským  prospěchem  není  odměna  (plat)  vyučujícího,  nebo 

vědeckého  pracovníka,  nýbrž  zvětšení  majetku  (nebo  nezmenšení  majetku,  ač  by  k němu 

v případě neužití  díla  došlo) uživatele  (školského zařízení).  Z hlediska autorského práva není 

rozhodné, zda k takovému zvětšení majetku skutečně došlo, či nikoliv. 

Legální podmínkou využití zákonné citační licence je uvedení – u autorských děl jméno 

autora (jeho pseudonym), název díla (má-li jej dílo) a pramen, kterým se rozumí místo a rok 

vydání, popřípadě další údaje.

U citací  záznamu uměleckého výkonu není nezbytně  nutné uvést  jméno (pseudonym) 

výkonného umělce.  Osobnostní  práva  výkonného  umělce  na  označení  jsou slabší,  než  práva 

autorská124. Uvedení jména výkonného umělce u citace zákon vyžaduje pouze jedná-li se o ty 

umělce, kteří mají právo na uvedení svého jména u výkonu vždy (sólista, vykonává-li výkon 

sám, nebo se členy uměleckého tělesa, dirigent,  sbormistr a divadelní režisér - § 70 odst. 2). 

V případech odůvodněných užitím výkonu – kterými různé způsoby citace být mohou – právo na 

označení nenáleží ani těmto umělcům.

Výkon sám, na rozdíl od prováděného autorského díla, většinou pojmenován není. Přesto 

není vyloučeno, aby výkon byl pojmenován, odlišně od autorského díla. Takový název by pak 

byl  obdobou názvu díla,  který je  třeba  uvést.  Při  citaci  uměleckého výkonu logicky odpadá 

požadavek  na  pramen  autorského  díla,  který  je  téměř  nedohledatelný.  Nahrazuje  je  nový 

požadavek. Při užití záznamu se opět dotýkáme práv výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů a práv  televizních  a  rozhlasových  vysílatelů,  kteří  jsou rovněž  povinni  strpět  tento 

zásah do jejich zákonem chráněných práv. Pro citaci uměleckého výkonu musí být kumulativně 

splněna  zákonná  ustanovení  citace  i  pro  příslušnou  rozmnoženinu/nosič  záznamu.  Těmto 

subjektům, ani jsou-li fyzickými osobami, sice nenáleží osobnostní práva, jakými jsou nadáni 

autoři  a umělci.  Přesto se  domnívám,  že uživatel  citace  je  povinen „je-li  to  možné“125 uvést 

jméno  nebo  název  výrobce  záznamu  a  rok  (eventuelně  místo)  pořízení  záznamu,  jelikož 

122  Podklad  výuky  by  kromě  vědeckého  obsahu  splňoval  i  umělecká  kritéria  a  byl  by  vyučujícím  proveden 
uměleckým způsobem.

123  Pokud  seminář  spočívá  pouze  v promítání  záznamů  divadelní  inscenace,  výuka  neobstojí  vedle  množství 
užitých děl a výkonů. Jedná-li se o jednu výukovou hodinu semináře,  která,  byť celá, je užita pro promítání 
záznamu, nemůžeme namítat, že se tentokrát nekonala výuka.

124  Viz Osobnostní práva, str. 16.
125  § 31 odst.  1 in  fine.  Tento požadavek  je není  relativizován konkrétním způsobem užití,  ale  zcela obecně. 

Uživatel  by však  neměl  zneužívat  obecné  formulace  AutZ.;  měl  by jednat  v souladu s dobrými  mravy (jak 
vyžaduje § 3 odst. 1 ObčZ.) a pramen s ohledem na okolnosti uvádět.



informace o výrobci záznamu je třeba považovat za pramenem. Jejich uvedení je každopádně 

žádoucí.

b) Úřední a zpravodajská licence

Autorský zákon demonstrativně uvádí účely, pro které lze užít jak dílo, tak výkon, aniž 

by tím bylo zasahováno do práv autorských a jim příbuzných. Jedná se o 

•  účely veřejné bezpečnosti  – definici  veřejné bezpečnosti  ponechává autorský 

zákon na zvláštních zákonech126 .  Může se jednat o bezpečnost vnitřní i vnější127. 

• účely soudního nebo správního řízení128 

• účely parlamentního jednání a pořízení zápisu o něm129

• jiné úřední účely, na základě zvláštního zákona

Osoby  vykonávající  úřední  úkony  jsou  oprávněny  na  základě  této  zákonné  licence 

a příslušného  zvláštního  zákona  k užití  děl  a  výkonů.  Rozsah  i  způsob  užití  je  vázán  tímto 

úkonem a  úřední  potřebou.  Nad  rámec  úředního  účelu,  nebo  pro  účely  státní  správy,  nebo 

samosprávy je nezbytné získat licenci k užití díla/výkonu.

Vzhledem k specifičnosti  této zákonné licence není vyžadováno uvedení jména autora 

a názvu díla explicitně130, a maiora ad minus tím méně uvedení jména výkonného umělce, který 

dílo provádí. Zvláštností této bezúplatné zákonné licence je, že se vztahuje i na díla nezveřejněná 

(§ 29 odst. 2) a na počítačové programy (§ 66 odst. 7) (které mohou rovněž obsahovat umělecká 

díla provedená uměleckými výkony – př. počítačové hry).

Rozdíl  mezi  velkou  citací  pro  účely  kritiky  nebo recenze  a  zpravodajskou  licencí  je 

v míře a odbornosti informací, které tyto poskytují a především v legální podmínce aktuálnosti, 

vážící se ke zpravodajské licenci. U zpravodajství se jedná především o aktuální událost, užití 

díla/výkonu  je  podružné,  nicméně  užité  dílo  musí  mít  souvislost  s informovanou  událostí. 

Pro informativní charakter se užití autorských děl a uměleckých výkonů  pro zpravodajské účely 

vztahuje i na díla a výkony nezveřejněné (§ 29 odst. 2).

Forma  sdělovacího  prostředku,  kterým se informuje  o události  není  podstatná,  vyjma 

faktu, že se opět musí jednat o prostředek způsobilý zachytit a zprostředkovat umělecký výkon. 

Jedná se tedy např. o zpravodajství televizní, rozhlasové, nebo internetové (včetně internetového 

zpřístupnění on demand), veřejnoprávních i soukromých médií. Na místo užití již existujícího 
126  Viz Důvodová zpráva k AutZ.
127  Př. ústavní zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
128  OSŘ, TrŘ, SpŘ
129  Zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
130  Leda podle obecných zásad na označení autorství (§ 11 odst. 2)



záznamu výkonu, vzniká záznam výkonu často přímo aktivitou zpravodajského štábu.131  Místo 

práv na dispozici záznamem výkonu se tak tato licence dotýká práv na pořízení záznamu.

Náležitosti,  nezbytné  uvést  při  užití  díla  a  výkonu  pro  zpravodajství,  jsou  jméno 

(pseudonym) autora díla a název díla. Právo na označení mají pouze výkonní umělci – sólisté. Za 

pramen je třeba považovat událost o které se informuje, eventuálně místo, kde byl zpravodajský 

šot pořízen132.

Tůma a Telec133 ve spojitosti s rozsahem užití odkazují na aplikační praxi, dle které je 

časový limit  expozice  (užití)  díla/výkonu ve zpravodajství  tři  minuty.  Zdroj  této  informace, 

popřípadě soudní rozhodnutí necitují. Tento údaj může sloužit toliko jako vodítko, nemá však 

oporu v zákoně, který podmiňuje rozsah užití obecnou formulací „odpovídající  informačnímu 

účelu“.

Svébytnou  podobou  zpravodajské  licence  je  převzetí  zpravodajského  díla.  Jedná  se 

o dispozitivní normu; převzetí zpravodajského díla lze tedy vyloučit.  Rovněž se vztahuje i na 

díla a výkony nezveřejněné.

Jedná  se  o  rozšíření  klasické  zpravodajské  licence  na  všechny  hromadné  sdělovací 

prostředky  (v  AutZ.  je  demonstrativně  uvedeny  periodický  tisk134,  televizní  a  rozhlasové 

vysílání; jiným hromadným sdělovacím prostředkem je např. internet). Díla a výkony je možné 

na podkladě této užít v jiném hromadném sdělovacím prostředku, než v jakém bylo původní dílo 

nebo výkon zveřejněn. Podmínkou převzetí je, že dílo (výkon) se týká aktuální (nikoli události, 

ale)  věci  z oblasti  politické,  hospodářské  nebo  náboženské.  Určení  „aktuálnosti“  je  třeba 

posuzovat  dle  obsahu  konkrétního  díla  (výkonu)  i  ve  vztahu  k periodicitě  sdělovacího 

prostředku, který dílo (výkon) přebírá. Rozsah užití je limitován „odpovídající mírou“. Převzato 

může být i dílo (výkon) celé, pokud to bude zapotřebí k naplnění informačního záměru.

Tato zákonná licence (mluvě o autorských dílech) se nevztahuje na denní zprávy, protože 

ty nejsou autorským dílem (§ 2 odst. 6). Zpravidla se bude jednat o přetisk novinového článku, 

fotografie, karikatury atd. 

Převzaté zpravodajské dílo musí mít formu zpravodajství. U převzetí uměleckých výkonů 

se tedy nejedná se o zachycení ztvárnění aktuální události uměleckým výkonem. Jedná se tak 

131  Výkon zaznamenaný ve zpravodajském šotu se tak nemusí shodovat s dojmem z výsledné kreace výkonného 
umělce. Př. umělecký výkon prováděný hercem pro film je snímán televizním zpravodajstvím z jiného místa, než 
je umístěna kamera filmová – je tak užíván výkon herce a dílo autora dialogů, ale ne dílo filmové.

132  In Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon) a předpisy související. Komentář, 3. vydání. C. H. Beck, Praha, 2007, str. 53

133  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 372
134  Týká se samozřejmě jen autorského díla



zejména o převzetí televizní nebo rozhlasové zprávy do vlastního vysílání a v jejím rámci bude 

užit i umělecký výkon.

Při  převzetí  je  zapotřebí  u  díla  uvést  jméno  (pseudonym)  autora  a  jméno  díla, 

u uměleckého výkonu jméno sólisty, je-li to při tomto způsobu užití běžné, u obého pak je třeba 

s určitostí uvést pramen – zdroj, z něhož je dílo (výkon) převzato.

Ustanovení  o  převzetí  nemá  kogentní  charakter,  a  tak  lze  toto  převzetí  i  vyloučit. 

K zápovědi je oprávněn autor (výkonný umělec), nebo osoba, která z platného právního titulu 

vykonává  majetková  práva  autorská  vůči  třetím  osobám.  Způsob  ani  forma  zápovědi  není 

stanovena: může být učiněna písemně (př. u tištěných periodik), nebo ústně (př. obecně v rámci 

rozhlasového vysílání, ale i konkrétně u tištěného periodika oprávněnou osobou); zápověď může 

být  učiněna  negativní  formulací  („Převzetí  zapovězeno.“)  i  formulací  pozitivní  („Práva 

vyhrazena.“).  Pokud  převzetí  není  vyloučeno,  platí  nevyvratitelná  právní  domněnka,  že  je 

povoleno.

c) Obřadní licence

Kořeny některých  obřadů náboženských i  civilní  sahají  dále do minulosti,  než právní 

ochrana  autorských  děl,  resp.  autorské právo jako takové.  Z toho důvodu (jak trefně  glosují 

Tůma a Telec, str. 377) by tento „relativně nový fenomén“ neměl klást tradičním ceremoniím 

překážky. 

Obřad,  pojem  mimoprávní,  je  společenská  událost,  založená  na  tradiční  soustavě 

společenských zvyklostí či procesních formalit. Spolu se zákonem můžeme rozdělit obřady na 

náboženské (mše, křest…) a civilní (svatba, vítání občánků, promoce…), ačkoli považuji toto 

rozdělení za redundantní. Ostatně jejich pojetí mnohdy splývá – církevní svatba nebo pohřeb atd. 

Držíme-li se však tohoto rozdělení, můžeme konstatovat, že náboženské obřady vedou zpravidla 

představitelé církve (ale nejedná se o pravidlo – není důležitá osoba obřadníka, jako účel obřadu; 

kdo smí ten který obřad vést je vnitřní záležitostí církve) a civilní vedou zhusta představitelé 

veřejné správy (ani zde se nejedná o podmínku). V tomto bodě se však dotýkají užití při úředních 

akcích pořádaných orgány veřejné správy. Podmínkou užití v tomto případě není obřadnost jako 

historicky ustálený proces, ale souvislost s výkonem veřejné správy.

Obřadní licence se vztahuje na užití pouze v souvislosti s daným obřadem, nikoliv při 

dalších událostech, které již nejsou součástí obřadu samého (např. svatební hostina). V případě 

licence  pro  užití  při  úředních  akcích,  nad  rámec  této  licence  jde  o  užití,  které  nesouvisí 

s výkonem veřejné správy (společenské akce pořádané obcí). 



Licence  se  týká  opět  jen  děl  zveřejněných  (§  29  odst.  2).  Užití  autorských  děl 

(i uměleckých  výkonů)  musí  být  nekomerční  –  bez  přímého  či  nepřímého  hospodářského 

prospěchu. (Hospodářským prospěchem není např. uspořádání dobrovolné církevní sbírky bez 

přímé  souvislosti  s užitím  díla/výkonu,  nebo  vybírání  správních  poplatků  v souvislosti 

s občanskými obřady.)

Ilustrativním příkladem obřadní licence užitím uměleckého výkonu je užití  hudebního 

záznamu státní hymny Zde se nejedná o užití hymny jako autorského díla,135 ale pouze o užití 

uměleckých výkonů hudebníků.

d) Zákonná licence pro školní představení 

Bezúplatná  zákonná  licence  pro  školní  představení  se  vztahuje  na  užití  díla  v rámci 

představení,  ve kterém účinkují  výlučně žáci,  studenti,  nebo učitelé  školy nebo školského či 

jiného vzdělávacího zařízení. 

Školní představení je definováno toliko skrze účinkující a jejich vztah ke škole. Vlastní 

osoba provozovatele je nepodstatná. Může se stejně dobře jednat o agilního tatínka nadcházející 

hvězdy, jako dobrosrdečného profesionálního producenta i samotné vzdělávací zařízení. Zákon 

ani  nepodmiňuje  uskutečnění  představení  na  školní,  potažmo akademické  půdě.  Nicméně  se 

domnívám,  že  vyjma  podmínky  příslušnosti  výkonného  umělce  ke  škole  je  nutná  aprobace 

představení  (jeho  příprava,  nebo  alespoň  jeho  konání,  nikoli  jeho  obsahu)  i  vzdělávacím 

zařízením.  Představení  je  možné  pojmout  jako  živé  provozování  (školní  koncert,  divadelní 

inscenace) i jako provozování ze záznamu (školní film).

Obdoba pro umělecké výkony spočívá ne v užití uměleckých výkonů žáků, studentů nebo 

učitelů  pro  účely  představení,  ale  v užití  výkonů  již  zaznamenaných  (výkony  hudebníků, 

zpěváků, herců a podobně).

Podmínkou bezplatnosti  licence ve vztahu k autorovi (potažmo výkonnému umělci)  je 

i absence  hospodářského  prospěchu  na  straně  provozovatele,  kterým  bude  většinou  školské 

zařízení. Hospodářským prospěchem (ani nepřímým) ovšem není vybírání vstupného za účelem 

pokrytí nákladů, tedy až do jejich skutečné výše. 

135  Jednak k české státní hymně, písni „Kde domov můj“ uplynula majetková práva, ale především hymna, jako 
státní symbol (§ 7 zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky) je dílem vyňatým z autorskoprávní 
ochrany (§3 písm. a).



V souvislosti s autorskou licencí pro školní představení, shledávám zajímavým aspektem 

představení uměleckých škol, jež autorská díla nutně užívají pro školní představení svých žáků, 

k jejich  nezbytnému  osvojení  si  uměleckých  dovedností.  V zásadě  se  domnívám,  že  ani 

opakované užití díla v množství představení není na překážku aplikace ustanovení této licence. 

Je však třeba zachovat nevýdělečnost provozování představení (zde, myslím, do výše zmíněných 

nákladů nelze započíst do nákladů na představení i náklady na vzdělávání studenta, byť s nimi 

marginálně souvisí). Nepřítomnost hospodářského prospěchu by měl mít provozovatel na zřeteli 

ab  initio,  nikoli  až  dodatečně.136 Druhým  omezením  i  pro  tuto  licenci  (a  obzvlášť  v rámci 

umělecké školy) je tříkrokový test (§ 29 odst. 1). Počet představení, popřípadě kvůli úspěchu 

navýšený,  se  může snadno nepřiměřeně  dotknout  oprávněných  zájmů autora (např.  odlákává 

diváky od komerčně provozovaných představení, čímž uměle snižuje poptávku po autorově díle, 

což v důsledku snižuje jeho zisky).

e) Mimosmluvní užití školního díla

Školní dílo, jež vytvoří žák nebo student školy ke splnění studijních povinností, má škola 

právo užít.  Nejedná se zde o jakékoliv  školské zařízení,  jako v případě zákonné licence  pro 

školní představení, ale právě o tu školu, jíž je autor žák nebo student. Právní vztah student-škola 

je  obdobou vztahu  zaměstnance-zaměstnavatel  u  zaměstnaneckého  díla  a  mimosmluvní  užití 

školního díla má spíše povahu kvazismluvního vztahu,  než zákonné licence,  neboť nahrazuje 

licenční smlouvu s konkrétním uživatelem (školou) pro uplatnění jeho soukromých zájmů, nikoli 

uplatnění zájmu veřejného. Užitím (např. zveřejněním) se školní dílo nestává součástí „public 

domain“ a jiné školy jej tedy užívat nemohou.

Oproti  užití  díla  pro  školní  představení  (kde  se  jedná  o  užití  záznamů  výkonů)  zde 

obdobné užití této licence pro výkonné umělce spočívá právě v užití jejich uměleckých výkonů. 

Takových  uměleckých  výkonů,  které  byly  vytvořeny žáky a  studenty  pro  splnění  studijních 

povinností. 

Škola smí výkon užít k výuce nebo vlastní vnitřní potřebě. V obecné rovině hovoří Tůma 

a Telec137 (o autorských dílech) o omezení věcném, daném posláním zařízení a zároveň osobním. 

Z osobního hlediska pokládají za vnitřní potřebu školy pouze užití díla žáky, studenty, pedagogy 

a ostatními (zejména administrativními) zaměstnanci školy. 

Teleologicky se jedná o  užití uměleckých výkonů těmito fyzickými osobami pro potřeby 

školského zařízení  jako právnické  osoby.  Věcné vymezení,  jak napovídá  název,  je  obráceno 

136  Tedy pokud školní představení např. herecké školy (kde je provoz plánován jako v profesionálním divadle) 
nepřijde dostatek diváků, aby částka vybraná na vstupném převýšila náklady, nelze zpětně uplatnit bezúplatnou 
licenci.

137  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 381



dovnitř školského zařízení. Příkladem uvedu: nazkouší-li žák pro splnění studijních povinností 

hudební dílo, jeho záznam může být použit např. jako znělka školního rozhlasu, ale nikoli již pro 

veřejnou propagaci školy.

Pokud se týče živých uměleckých výkonů prováděných žáky a studenty uměleckých škol, 

jejich provádění je výukou a smyslem školy,  neboť jen praxí lze získat a osvojit si potřebné 

umělecké  dovednosti138. Domnívám  se,  že  i  jejich  zveřejňování  (zpřístupňování  školních 

představení, koncertů, atd.) mimo okruh zmiňovaných osob je třeba považovat za výuku, živé 

provádění uměleckých výkonů před veřejností je přípravou na budoucí povolání. Shledávám tak 

(spolu s licencí pro školní představení) toto ustanovení jako zásadní pro školy výkonných uměn, 

kde nahrazuje případný složitý systém licenčních smluv s žáky a studenty.

Dalším omezením této  licence  ve vztahu k žákovi/studentovi  –  výkonnému umělci  je 

tříkrokový  test  a  bezplatnost  na  obou  stranách  –  škola  užívá  výkon  bezúplatně  a  zároveň 

nevýdělečně.

Zákonná licence pro školní představení a mimosmluvní užití školního díla mají společné 

ustanovení  o zveřejnění jmen autorů,  názvů děl a pramenů v omezené míře jmen výkonných 

umělců, která jsou obdobná již výše popsaným.

f) Knihovní licence 

Knihovní  licence  sdružuje  poměrně  širokou  škálu  bezúplatných  zákonných  licencí, 

stanovující  výjimky  z práva  autorského  ku  prospěchu  rozličných  zařízení:  vyjma  knihoven 

samých i pro archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy a jiná školská zařízení. Tyto instituce 

mohou využít katalogovou licenci, pořizovat archivační rozmnoženiny, náhradní rozmnoženiny 

(ztracených nebo zničených děl), mohou za určitých kautel zpřístupňovat díla ve svých objektech 

v podobě na vyžádání (míní se především elektronické kopie, prostřednictvím internetu a místní 

počítačové  sítě,  včetně  zhotovení  rozmnoženiny  pro  takové  zpřístupnění).  Zákon  nestanoví, 

jakého  druhu  mají  tato  autorská  díla  být,  a  tak  přichází  v potaz  i  díla  zvuková  a  zvukově 

obrazová,  která  s sebou nutně  nesou i  práva  výkonného  umělce.  Užití  díla  nebo výkonu  na 

základě těchto licencí je bezúplatné – pro uživatele, autora i výkonného umělce.

Z praktického hlediska je zajímavější tzv. veřejná půjčovatelská licence, která zmíněným 

institucím  dovoluje  půjčovat  originály  nebo  rozmnoženiny  vydaných  děl  i  absenčně.  Zákon 

138  Z rozhovoru s Věrou Kubánkovou „Dlouho mě museli přemlouvat, protože herectví podle mě nejde naučit. Moc  
mě to nakonec obohatilo. Mohla jsem studentům předat své zkušenosti a upozornit je na vlastní chyby, aby se  
jich ve své herecké tvorbě vyvarovali.  A vštěpovat  jim, že v  herectví  je důležité řemeslo,  že musejí  zvládat  
techniku, správnou mluvu, že jen talent nestačí.“  Pivodová E. in SANQUIS č.55/2008, str. 70 



podmiňuje půjčovatelskou licenci zaplacením náhradní autorské odměny139. Do práv výkonných 

umělců však veřejná půjčovatelská licence nezasahuje, neboť díla zaznamenaná na zvukových 

nebo audiovizuálních nosičích (tedy taková, která jsou prováděna výkonnými umělci) jsou z této 

legální  výjimky  vyloučena.  Zákon  je  povoluje  půjčovat  pouze  prezenčně,  za  což  autorovi 

(a maiori  ad  minus)  ani  výkonnému  umělci  nepřísluší  odměna.  Jediným  požadavkem,  který 

zákon výslovně stanoví, je zamezení možnosti pořízení rozmnoženy díla.

Některá  díla  zaznamenaná  na  audio  nosiči  jsou  v současnosti  půjčována  veřejnými 

knihovnami  na podkladě  licenční  smlouvy,  kterou Národní  knihovna uzavřela  s kolektivními 

správci (OSA, DILIA a INTERGRAM)140.

g) Licence pro zdravotně postižené

Další z výjimek z práva autorského je stanovena ve prospěch zdravotně postižených osob. 

Pro  účely  zdravotně  postižených  osob  lze  na  nekomerční  bázi  zhotovit  rozmnoženinu 

zveřejněného  díla  (a  v závislosti  na  druhu  díla  eventuálně  i  uměleckého  výkonu)  a  tu  dále 

rozšiřovat a sdělovat veřejnosti.  Toto rozšiřování a sdělování se musí dít rovněž pro potřeby 

zdravotně postižených.

Rozmnoženina  smí  být  zhotovena  pouze  v rozsahu zdravotního  postižení  –  například 

zvukové  rozmnoženiny  děl  literárních  pro  zrakově  postižené  a  naopak  vizuální  ztvárnění 

zvukové  složky  děl  audiovizuálních.  Opatření  zvukové  složky  audiovizuálního  díla  slovním 

vyjádřením obrazové  složky pro  potřeby  zrakově  postižených  navíc  autorský  zákon,  zřejmě 

z důvodu právní jistoty141, povoluje explicitně.

Z pohledu výkonného umělce z profese142 bude jistě zajímavá otázka, zda lze osobu která 

doplňuje  audiovizuální  díla  popisem  zobrazovaného  děje  považovat  za  výkonného  umělce 

v duchu zákonné definice. Ponechme stranou, zda existuje předem připravený komentář a zda 

má tento kvality autorského díla, které by tedy umělec prováděl. Uvažujme, že umělec popisuje 

obrazovou složku, jak ji sám vnímá. Reportér, který též popisuje, co vidí, výkonným umělcem 

není, jelikož popisuje skutečnost. Osoba, popisující děj audiovizuálního díla jej sice též vnímá 

jako  skutečnost  (svého  druhu),  ale  vlastně  provádí  umělecké  dílo  audiovizuální  novým 

139  Odměnu neplatí uživatel – půjčitel (čtenář), ale půjčovatel – knihovny a jiná zařízení fungující většinou jako 
rozpočtové a příspěvkové organizace z některé formy veřejného rozpočtu.

140  Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony 
výkonných  umělců  a  jiné  zvuky;  uzavřená  mezi  OSA,  DILIA  a  INTERGRAM  na  jedné  straně  a  Národní 
knihovnou ČR na druhé straně 

141  I jinak by takové opatření komentáře obrazové složky spadalo pod obecnou licenci pro zdravotně postižené.
142  Míněno jako laický popis umělce, mimo zákonnou definici.



způsobem.  Pořizuje  specifickou  formu  jeho  rozmnoženiny.  Pokud  splňuje  nároky  na 

„uměleckost“ výkonu, lze ji tedy považovat za výkonného umělce dle definice AutZ.

Jen tuto specifickou rozmnoženinu,  v tomto  případě zvukovou složku audiovizuálního 

díla, doplněnou o komentář obrazové složky, je možno v rámci licence pro zdravotně postižené 

dále šířit a sdělovat. (Šíření obrazové složky překračuje potřeby zdravotně postižených a v rámci 

restriktivního výkladu výjimek z práva autorského jej nelze připustit.)

Umělec by si měl při provádění výkonu za účelem pořízení specifické rozmnoženiny pro 

potřeby  zdravotně  postižených  uvědomit,  že  jeho  výkon  je  bez  dalšího  objektem  této 

autorskoprávní výjimky143.

Instituce, na které se vztahuje knihovní licence mohou pro potřeby zdravotně postižených 

půjčovat  originály  a  rozmnoženiny  děl.  Tato  licence  je  (na  rozdíl  od  knihovní  licence) 

bezúplatná  a  plně  se  vztahuje  i  na  absenční  půjčování  autorských  děl  zaznamenaných  na 

zvukový nebo zvukově obrazový nosič, což se přímo dotýká práv výkonných umělců.

h) Licence pro dočasné rozmnoženy

Jádrem této výjimky jsou dočasné rozmnoženiny, které nemají samostatný hospodářský 

význam. Z praktického hlediska výkonného umělce se tedy jeví toto ustanovení jako podružné, 

ve skutečnosti se na současné úrovni užívání rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových děl 

úzce dotýká jejich práv.  Zjednodušuje (a tím pádem přibližuje) užití  autorských děl a s nimi 

i uměleckých výkonů, což má vliv na jiné zákonné licence.

Tato licence  se vztahuje jednak na náhodné,  nebo pomíjivé  rozmnoženiny,  které  jsou 

nedílnou  součástí  technologického  procesu  –  jsou  pouze  nezbytným  prostředkem,  který  má 

umožnit  oprávněné  užití  díla  koncovým  uživatelem  při  přenosu  počítačovou  sítí  (buffering, 

caching). Tato licence se též vztahuje se na dočasné rozmnoženiny, které zhotoví vysílatel pro 

potřeby svého vysílání. 

i) Nepodstatné vedlejší užití díla (výkonu) 

Tato v českém autorském právu nová bezúplatná licence (vložená v souladu s požadavky 

komunitárního práva novelizací AutZ. z roku 2006) usnadňuje další tvorbu autorských děl. Do 

práva  autorů  nově  nezasahuje  ten,  kdo  užije  dílo  náhodně  se  zamýšleným  užitím  jiného 

(hlavního) díla nebo prvku. 

Podmínkou  této  licence  je  kromě  nezamýšlenosti  užití  i  zanedbatelný  hospodářský 

význam podružně užitého díla pro dílo hlavní.

143  A tak kromě smluvně dohodnuté odměny nemá nárok na žádné další případné náhradní odměny.



Tato  licence  se  vztahuje  i  na  umělecké  výkony,  kterými  je  náhodně  zachycené  dílo 

prováděno.  V případě  výkonných  umělců  hlavním  dílem  samozřejmě  může  být  pouze  dílo 

zvukové nebo zvukově-obrazové. Příkladem může být náhodné zachycení pouličního umělce ve 

filmu, nebo hudebníků na pozadí rozhlasového dokumentu.

j) Licence pro sociální zařízení

Toutéž  novelizací  jako  nepodstatné  vedlejší  užití  díla  (zákonem  č.  216/2006)  byla 

vložena  i  další  nová  bezúplatná  licence  pro  sociální  zařízení.  Nevýdělečná  sociální  zařízení 

(demonstrativně zmíněné jsou nemocnice a věznice, ale do této kategorie spadají i mnohá další 

zařízení,  jako třeba dětské domovy,  domovy seniorů, LDN apod.) mohou pořizovat záznamy 

vysílaných  děl  (tedy  děl  vysílaných  televizí  a  rozhlasem,  což  pro  plné  využití  této  licence 

znamená její  vztažení  i  na umělecké  výkony)  a  tyto  záznamy provozovat  osobám v zařízení 

umístěným. Autoři a výkonní umělci mají nárok na náhradní odměnu.

k) Parodie, koláž

Dle návrhu zákona č.  216/2006 Sb.,  novely autorského zákona,  která  implementovala 

soulad českého autorského práva s evropským, měl být původně vložen do AutZ. i § 31a, který 

by stanovil zákonnou výjimku na užití díla pro účely karikatury, parodie, parafráze nebo koláže. 

V této podobě zák. č. 216/2006 Sb. nakonec schválen nebyl.

Označit umělecký výkon za parodii jiného uměleckého výkonu není z autorskoprávního 

hlediska  možné.  Dle  AutZ.  vzniká  umělecký  výkon  nový,  jelikož  je  novým  osobitým  (ač 

napodobujícím a zesměšňujícím) provedením téhož díla. Otázka imitace jiného umělce – ať již 

parodická (např. imitátor Zdeněk Izer), či nikoli (např. hudebník Kamil Emanuel Gott) – jde tedy 

mimo autorské právo. Není ovšem vyloučeno, aby se imitovaný umělec bránil napodobování 

v rámci ochrany osobnosti144, nebo jako nekalé konkurenci145. 

Parodická interpretace díla (jeho části146) je možná i za současné platné právní úpravy, 

ovšem pouze jako běžné užití díla a v rámci osobnostních práv autora (nedotknutelnost díla, užití 

díla způsobem nesnižujícím hodnotu). A stejným způsobem lze užít umělecká díla i pro koláž, 

která se má stát předmětem interpretace výkonným umělcem.

144  §§ 11 – 16 ObčZ.
145  §§ 44 – 52 ObchZ.
146  Vzhledem k ochraně díla jako celku i části díla, nebo postavy (§ 2 odst. 3) by tak při obdobném užití tohoto 

ustanovení pro potřeby výkonných umělců mohlo být možné vypůjčit si pro parodický výkon určitou postavu.



4.5 Smluvní užití

Těžiště úpravy vztahů mezi nositeli autorských práv a práv výkonných umělců na jedné 

straně  a  uživateli  autorských  děl  a  uměleckých  výkonů  na  straně  druhé  nechává  AutZ. 

(vycházeje  z Ústavou garantované smluvní  svobody)  na účastnících právních vztahů samých. 

Platí  zde  samozřejmě  obecná  ustanovení  ObčZ.  o  právních  úkonech  (§  34  an.  ObčZ.) 

a smlouvách (§ 43 an. a § 488 an., pokud AutZ. nemá vlastní úpravu). Pro vlastní nakládání 

právy  autorskými  a  právy  autorským  právům  příbuzným  zavádí  AutZ.,  jako  lex  specialis 

k ObčZ., typovou licenční smlouvu (§ 46 an.), která respektuje, abych tak řekl osobitost, těchto 

práv i v rámci jiných nehmotných statků.

Licenční  smlouva  je  stanovena  jako  jednotná,  shodná  pro  všechna  práva  vyplývající 

z AutZ.147,  ale  zohledněna  je  i  rozdílnost  těchto  práv  a  proto  jsou  pro  některá  stanoveny 

výjimky148. 

Licenční smlouvou poskytuje nositel  práv (poskytovatel  licence,  licenciant)  nabyvateli 

(příjemci licence, uživateli,  licenciáři) užít nehmotný předmět práv – autorské dílo, umělecký 

výkon. Zákon nevyžaduje pro licenční smlouvu písemnou formu (§ 46 odst. 1 ObčZ. a contrario; 

vyjma  udělení  výhradní  licence  -  §  46  odst.  4  AutZ.).  Není  však  vyloučeno  –  jak  vyplývá 

z principu smluvní volnosti – aby nositel práv uzavřel jinou, innominátní smlouvu (obsahující 

prvky  více  smluv),  nebo  nabídl  svá  práva  k užití  jednostranným  prohlášením  určeným 

konkrétnímu okruhu osob i široké veřejnosti. Ve všech případech ale musí respektovat kogentní 

ustanovení  práva autorského.  Tři  obsahové náležitosti  musí  být  sjednány,  aby vznikla  platná 

smlouva, na jejímž základě uživatel disponuje autorskými právy149.

 Esentialia  negotii  licenční  smlouvy  jsou  způsob  užití,  rozsah  užití  a  odměna  za 

poskytnutí licence. V ostatních bodech zákon nabízí dispozitivní ustanovení,  která nastavil  in 

favorem nositele práv, jako ochranu slabší strany a která lze ujednáním stran vyloučit.

Zákon demonstrativně definuje způsoby užití (§ 71 odst. 2) a umožňuje licenční smlouvu 

uzavřít pro všechny způsoby užití, či jen pro některé, které je třeba vyjmenovat. Na obranu slabší 

strany neumožňuje poskytnout  licenci k užití  způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě 

není  znám.  Známost  se  neposuzuje  subjektivně,  z hlediska  smluvních  stran,  nebo  z hlediska 

známosti  způsobu  užití  autorskému  zákonu,  ale  objektivně.  Tůma  a  Telec150 s odkazem  na 

147  Aplikace ustanovení o licenční smlouvě (resp. § 46 až  §51 a §53 až § 55 až § 57) na práva výkonného umělce  
je dána odkazovacím § 74.

148  Např.  nevýhradnost  licence  obecně,  kontra  výhradní  licence  při  smlouvě nakladatelské;  vypuštění  obdoby 
autorské rozmnoženiny pro výkonného umělce atd.

149  Largo sensu, všechna práva vyplývající z autorského zákona.
150  Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 489



německou  soudní  praxi  domnívají,  že  „Čas,  ve  kterém se  způsob  užití  stane  známým,  však 

nemusí  nutně  být  až  okamžik  skutečného  dosažení  hospodářské  významnosti  tohoto  způsobu 

užití.  […] Není  dokonce  vyloučena  ani  platnost  ujednání,  která  obsahují  prvek  spekulace 

v kontextu nově se objevujícího hospodářsky nezávislého způsobu užití díla.“

Rozsah užití  může být neomezený,  nebo je možno jej omezit  – zákon demonstrativně 

uvádí omezení rozsahu místem, časem a množstvím. Omezení rozsahu je možné stanovit i jinak, 

např. okruhem spotřebitelů atd. Tato omezení je možné i kombinovat.151 

Pro případ, že by ve smlouvě nebyl  rozsah a způsob užití  uveden,  má se za to, že je 

licence  poskytnuta  k užití  takovými  způsoby a  v takovém množství,  v jakém je  to  nezbytné 

k dosažení účelu smlouvy.  Účel nemusí být  ve smlouvě uveden výslovně,  ale může vyplývat 

z jejího obsahu. Pokud pak licenční smlouva nestanoví rozsah nebo způsob užití, účel se stává 

závaznou právní skutečností, kterou je třeba zjišťovat (potažmo dokazovat). Pokud i toto řešení 

selže,  má  autorský zákon opět  protekcionisticky  nastavená  dispozitivní  ustanovení.  Omezuje 

licenci  všemi  třemi  způsoby:  na území  České  republiky  (čím podporuje  teritoriální  omezení 

autorských práv a vyhýbá potížím nuceného zavedení mezinárodního prvku), ostatní omezující 

prvky odkazuje  na  zvyklosti,  které  se  liší  dle  práv,  na  které  je  licence  sjednávána.  U práv 

výkonných umělců je sice typické, že je licence sjednávána na dobu neurčitou, resp. na dobu 

trvání majetkových práv, ale pro případ, že by nebyla sjednána je ona „obvyklá doba“ zákonem 

omezena na 1 rok od poskytnutí licence (eventuálně od vytvoření výkonu). Co se množstevního 

rozsahu týče,  je  tak  běžné,  že  si  nabyvatel  licence  (který  bývá  většinou  zároveň  výrobcem 

záznamu  a  objednatelem  díla)  ze  své  pozice  silnějšího  smluvního  partnera  vymezuje  užití 

v libovolném množství, že se o tom dá hovořit, jako o obyčeji. 

Co je  však  conditio  sine  qua  non,  je  odměna  za  licenci  -  její  výše  nebo ustanovení 

o způsobu, kterým se určuje. Výjimkami jsou ujednání o bezúplatnosti licence, nebo zjevná vůle 

stran smlouvu uzavřít i bez stanovení výše odměny. Odměna je pak stanovena nevyvratitelnou 

právní domněnkou o licenční odměně ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy za obdobných 

smluvních podmínek pro obdobný druh uměleckého výkonu (díla). Do této kategorie obdobnosti 

je třeba započíst i proslulost umělce, které se nutně odráží i ve výši odměny. Každopádně na 

odměnu musí být v licenční smlouvě pamatováno. Autorský zákon tenduje k stanovení odměny 

v závislosti  na  výnosech  licence,  což  je  praktické  a  spravedlivé  zejména  u  autorských  děl 

literárních. Licenciant je v tom případě oprávněn pro zjištění (kontrolu) skutečné výše odměny 

nahlížet do linenciářova účetnictví a jiné dokumentace. Pro odměny výkonných umělců považuji 

151  Např. Licence k šíření a rozmnožování audioknihy prostřednictvím internetu pro území ČR (Pozn. I pro jinak 
celosvětovou síť lze nastavit lokální omezení.) po dobu jednoho roku. Eventuálně omezeno na 5000 stažení atd.)



tento  způsob  za  obecně  nevhodný152 pro  obvyklý  mnohočetný  souběh  práv  více  výkonných 

umělců  (často  z různých  oborů)  a  mnohých  dalších  práv:  autorských  k předloze,  k novému 

audiovizuálnímu  dílu,  práv  výrobců…  V praxi  je  mnohem  obvyklejší  odměna  jednorázová. 

Preference odměny jako poměr k výnosu licence se projevuje i tzv.  bestsellerovou doložkou, 

která je sice kogentní, ale její aplikace na práva výkonných umělců považuji ze stejných důvodů 

za nevhodnou a nereálnou.

Licenci je možné poskytnout jako výhradní nebo nevýhradní.  Platí vyvratitelná právní 

domněnka,  že  licence  je  udělena  jako nevýhradní.  Má-li  být  licence  sjednána jako výhradní 

(exkluzivní) požaduje zákon písemnou formu smlouvy. Není však nezbytné, aby byla výhradnost 

sjednána expressis verbis, stačí, když ze smlouvy pouze vyplývá. Výhradní licence mohou být 

uzavřeny jako výlučné,  které platí  erga omnes, včetně samotného licencianta,  nebo omezené, 

které sice licenciantovi nepovolují poskytnout práva k výkonu další osobě, avšak sám svůj výkon 

užít může. (Omezené výhradní licence mají význam spíše pro autory.) Při střetu předcházející 

nevýhradní licence s novou, výhradní řeší AutZ. věc zachováním stávající nevýhradní licence 

v souladu se zásadou ochrany zásadou nabytých práv (iura quaesita), leda by bylo ujednáno mezi 

poskytovatelem a nabyvatelem předchozí  nevýhradní  licence  jinak.  Pokud by umělec (autor) 

poskytl  za  trvání  výhradní  licence  další  licenci  k témuž  výkonu  (dílu),  je  tato  nová  licence 

absolutně neplatná. „Rozhodný je zde okamžik, kdy byla licence skutečně poskytnuta, tj. okamžik  

účinnosti projevu vůle o poskytnutí licence [tedy nikoli vždy okamžik uzavření (perfekce) licenční  

smlouvy].“153 

V duchu  ochrany  slabšího  je  licence  koncipována  jako  zavazující,  s povinností 

nabyvatele  ji  využít  (§ 46 ods.  3). Poskytovatel  licence má většinou zájem na jejím řádném 

využívání, který může být dán jednak finančně (v případě výnosové licence), ale i jinak, např. 

zviditelnění  se  ve  svém uměleckém  oboru  atp.  Povinnost  licenci  využít  je  možno  vyloučit 

dohodou stran o opaku, nebo i jen omezit (např. pro určité území sjednat zavazující licenci a pro 

jiné ji vyloučit).  Pro případ porušení povinnost nevýhradní licenci využít není přímo v AutZ. 

stanovena žádná sankce (nepřipadá v úvahu ani odstoupení od smlouvy, jako v případě licence 

výhradní),  a  tak  je  třeba  využít  obecná  ustanovení  o  škodě  způsobené  porušením  právní 

povinnosti (§ 420 an. ObčZ.).

Nabyvatel licence může licencí disponovat dvěma způsoby – jejím postoupením (cesí) 

třetí  osobě,  kdy  dochází  ke  změně  v osobě  nabyvatele,  nebo  zřídit  podlicenční  právo  pro 

nabyvatele podlicence.  Cedovat i zřídit  podlicenci lze ke všem právům, nebo jen k některým 

152  Uplatnit  se  může  snad  jen  u  velmi  známých  umělců,  nebo  v nezávislé  tvorbě,  např.  pro  herce 
v nízkorozpočtových nezávislých filmech.

153   Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 500



(částečné postoupení licence, zřídit některá licenční oprávnění), nikoli však k těm právům (např. 

způsobům užití), ke kterým licencionář sám licenci nemá, podle zásady nemo plus iuris.

Poustoupení licence i poskytnutí podlicence je vázáno na souhlas licenciáta, který může 

být  obsažen  už  v původní  licenční  smlouvě,  nebo  být  poskytnut  později,  v nové  smlouvě. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový způsob užití výkonu (díla), je i zde třeba, aby souhlas 

s udělením  podlicence  nebo  postoupením  licence  obsahoval  všechny  podstatné  náležitosti 

licenční  smlouvy  –  zejména  ujednání  o  odměně.  Pro  postoupení  licence  je  třeba  aby  tento 

souhlas byl písemný i pokud předchozí licenční smlouva byla neformální. Navíc zákon stanovuje 

informační  povinnost  postupitele  vůči  poskytovateli  licence,  který  musí  být  bez  zbytečného 

odkladu informován o osobě postupníka,  a  to  i  v případě,  pokud poskytovatel  licence  udělil 

předem  s cesí  generální  souhlas  (nesplnění  této  povinnosti  ale  není  postiženo  neplatností 

převodu).

Kromě  v občanském  zákoníku  obecných  důvodů  k odstoupení  od  smlouvy154 uvádí 

autorský zákon dva zvláštní důvody, pro které může  licenciant od licenční smlouvy odstoupit – 

pro  nevyužívání  výhradní  licence  a  pro  změnu  přesvědčení.  Tato  ustanovení  jsou  kogentní. 

Odstoupením od licenční smlouvy umělec (jehož výkon je spojen s dalšími výkony a díly) příliš 

fakticky  nepomůže.  Jeho  dispozice  rozmnoženinou  výkonu  je  omezená  právy  jeho  kolegů 

a mnohými dalšími právy. Je proto nanejvýš záhodné zvážit skutečnou intenzitu dotčení zájmů, 

nebo  změny  přesvědčení,  jelikož  nárok  na  náhradu  škody  může  být   uplatněn  v obou 

případech.155

Pokud  nabyvatel  nevyužívá  výhradní  licenci,  nebo  ji  využívá  nedostatečně,  může 

poskytovatel od licenční smlouvy odstoupit, pokud jsou jako důsledek nedostatečného využívání 

licence značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy. Nestačí tady pouhé ohrožení zájmů, je 

zapotřebí  i  intenzivní  škodlivý  účinek,  který  může  mít  povahu  finanční,  ale  nemusí156.  Pro 

odstoupení  pro nevyužívání  licence je dispozitivně  stanovena dvouletá  lhůta,  která  může být 

smluvně dohodnuta odlišně. AutZ. zároveň klade na poskytovatele požadavek, aby nabyvatele 

vyzval  k využívání  licence  a  ve  výzvě  jej  výslovně  upozornil  na  možnost  odstoupení  od 

smlouvy. Kromě případného nároku na náhradu škody, má nabyvatel nárok na vrácení odměny 

za poskytnutí  licence  (případně úměrně  sníženou poměrně  k uskutečněnému využití  licence). 

Ovšem  v případě,  že  je  licence  sjednána  jako  zavazující,  nevzniká  nabyvateli  na  navrácení 

odměny a tak se dá dovodit, že ani na náhradu škody.
154  § 48 ObčZ. – odstoupení, pokud je to mezi účastníky dohodnuto; § 49 ObčZ. – odstoupení od smlouvy uzavřené 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek; § 517 an. ObčZ. – odstoupení pro prodlení dlužníka.
155  V případě odstoupení pro nevyužívání výhradní licence pouze pokud pro to existují důvody zvláštního zřetele 

hodné, v případě odstoupení z důvodu změny přesvědčení je poskytovatel licence povinen nahradit škodu vždy
156  Např. zvýšení známosti umělce a tím následné lepší uplatnění.



Výkonný  umělec  může  od  licenční  smlouvy  odstoupit  pro  změnu  přesvědčení  pouze 

pokud umělecký výkon (jeho rozmnoženina),  coby předmět smlouvy,  dosud nebyl  zveřejněn, 

obdobně,  jako autor u dosud nezveřejněného díla.  Umělcovo přesvědčení  – ať už umělecké, 

postojové, nebo jiné – je umělcovo subjektivní nahlížení na jím vytvořený výkon, pročež jej není 

třeba  dokazovat.  Odstoupení  od  smlouvy  z tohoto  důvodu podtrhuje  osobnostní  složku  práv 

výkonných umělců a autorů, proto obdobu tohoto práva nenalezneme u práv výrobců záznamů. 

Možnost vzniku nepříznivé újmy, která je vyžadována, se váže právě k této osobnostní složce, 

nedotýká se tedy újmy majetkové. Újmou tak může být zejména újma na dobré pověsti nebo na 

cti umělce, a to jak občanské, tak umělecké, nebo např. zásah do důstojnosti, práva na svobodu 

myšlení, náboženského vyznání atp. Aby nedocházelo ze strany autorů a umělců ke spekulacím 

s licencemi,  mají  tito  povinnost  při  opětovné  změně  přesvědčení  a  zájmu  o  užití  díla  nebo 

výkonu nabídnout licenci nejprve původnímu nabyvateli za původních podmínek.

V obou případech licenční smlouva zaniká doručením písemného odstoupení od smlouvy 

(tedy ex nunc a nikoli, jak je běžné v občanskoprávních vztazích od počátku, ex tunc).

Jednostranná výpověď licenční  smlouvy je možná zejména pokud je tato  možnost  ve 

smlouvě sjednána; je žádoucí aby smlouva obsahovala i jednotlivé výpovědní důvody a lhůty.

V opačném  případě  autorský  zákon  možnost  výpovědi  licenční  smlouvy  nenabízí. 

Vzhledem k tomu, že trvání majetkových práv k předmětům ochrany dle autorského zákona je 

omezeno  na  dobu  určitou,  po  jejímž  uplynutí  se  tyto  stávají  volnými  (spadají  do  „public 

domain“¨), limituje doba trvání ochrany majetkových práv i dobu trvání smlouvy, která tak je 

vždy uzavírána na dobu určitou (třebaže tuto dobu lze jen odhadovat). U práv autorů je tato doba 

závislá na životě resp. smrti autora157, u práv výkonných umělců ovlivňuje trvání doby ochrany 

práv do určité míry uživatel sám158. Proto nelze použít obecné ustanovení o výpovědi smlouvy na 

dobu neurčitou (§ 582 ObčZ.). 

Jedinou možností vyvázání se z takové smlouvy by mohlo být dovolání se neplatnosti pro 

rozpor s dobrými mravy (§ 39 ObčZ.), což by ovšem záleželo na posouzení konkrétního případu.

Do novelizace AutZ. z roku 2006 stanovil zákon rozdílný právní osud licence při smrti 

nabyvatele – fyzické osoby (licence zanikala) a zániku nabyvatele – právnické osoby (licence 

nezanikala).  Zmíněná  novela  právní  úpravu sjednotila  a  přiklonila  se  k přechodu  licence  na 

právního  nástupce.  Ustanovení  o  přechodu  licence  však  není  kogentní  a  tak  lze  ujednáním 

v licenční smlouvě tento přechod vyloučit. Smrtí fyzické osoby se práva a povinnosti z licenční 

157  Majetková práva trvají 70 po smrti.
158  Práva trvají 50 let od vytvoření výkonu, je-li v této době oprávněně zveřejněn, pak 50 let od zveřejnění.



smlouvy stávají předmětem dědictví. Zánikem právnické osoby bez likvidace přechází licence na 

právního nástupce,  zrušením společnosti  bez právního nástupce je převod licence možný jen 

obdobným způsobem, jako při jejím postoupením – vyžaduje se písemný souhlas poskytovatele 

licence.

4.5.1 Licenční smlouva a smlouva o dílo

Má-li  být  umělecký  výkon  teprve  vytvořen  na  objednávku,  řídí  se  vztah  mezi 

objednatelem  a  výkonným  umělcem  stran  vytvoření  výkonu  dle  ustanovení  občanského 

zákoníku o smlouvě o dílo. (Např. tedy i ohledně odstoupení od smlouvy.) Na užití uměleckého 

výkonu vytvořeného dle smlouvy o dílo se nevztahuje vyvratitelná domněnka, která stanovena 

pro autorská díla, totiž že takový výkon je možno užít jen pro účel vyplývající ze smlouvy, a tak 

je zapotřebí uzavřít pro užití takovéhoto výkonu i licenční smlouvu. (Prvky licenční smlouvy 

mohou být obsaženy v innominátní smlouvě, kombinující smlouvu o dílo a licenční smlouvu, jak 

se v praxi zhusta děje.)

4.5.2 Smlouvy se zahraničním prvkem

Pro vztahy se zahraničním prvkem nemá AutZ. ani ZMPS159  zvláštní právní úpravu a tak 

platí  obecná kolizní  úprava pro kontrakty innominátní.  Přednost  má,  podle  zásady svobodné 

volby práva, vůle stran, jakým právem se bude vztah dle licenční smlouvy řídit. Účastníci mohou 

zvolit právní řád jedné ze stran, nebo právní řád třetího státu, mohu i svobodně určit pravomoc 

soudu (soud které země bude povolán řešit případný spor ze smlouvy). Volba práva je omezena 

pouze výhradou veřejného pořádku – není možné opustit takové zásady českého práva a českého 

státního zřízení,  na nichž je nutno trvat.  To, že určitý institut,  způsob užití,  nebo jiný aspekt 

právního  vztahu  není  českému autorskému právu znám,  není  důvodem k jeho odmítnutí  při 

aplikaci  práva soudem. Nicméně zajímavá situace může nastat  při  aplikaci  anglo-amerického 

právního systému s jeho copyrightovým pojetím autorského práva. Domnívám se například, že 

159  Zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním



mezi zásady, na kterých je třeba trvat patří v českém autorském právu především translativní 

převod autorských práv. Pokud by se autor nebo výkonný umělec vzdali svých osobnostních 

práv, jednalo by se o neplatné ustanovení.

Nedohodnou-li  se  strany na určení  rozhodného práva,  platí  subsidiárně  – nestanoví-li 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána jinak – obecné hraniční určovatele dle 

zák. o mezinárodním právu. Licenční smlouva by se řídila dle práva bydliště nebo sídla stran, dle 

místa uzavření licenční smlouvy (pokud byly strany současně přítomny), popř. dle práva místa 

bydliště nebo sídla příjemce návrhu na uzavření smlouvy. U licenční smlouvy přicházejí v úvahu 

i další hraniční určovatele: místo, kde mají nastat účinky licenční smlouvy – např. kde má být 

výkon sdělován veřejnosti, kde má být šířena rozmnoženina výkonu atd. U licence poskytnuté 

pro území více států pak platí právo místa, v němž mají nastat účinky výhradní licence; je-li 

výhradní  licence  udělena  pro  více  států,  platí  právo státu,  v  němž má  bydliště  poskytovatel 

licence.



Závěr

Notickou o smluvním užití výkonů tato práce končí. Ač jsem si vědom, že tato pasáž 

zcela jistě není vyčerpávající. Ani to nebylo mým záměrem. Napsal jsem ji pro úplnost kapitoly 

„Užití uměleckých výkonů“, aby v této práci, jež si mimo jiné kladla za cíl stát se užitečným 

čtením pro mé kolegy a kamarády výkonné umělce nechyběla ta část, s níž přicházejí nejčastěji 

aktivně do styku - užití na smluvní bázi.

Na rozdíl od výkonných umělců samých, práva výkonného umělce stále zůstávají stranou 

pozornosti,  o čemž svědčí  i  nedostatek judikatury.  Jistě  je to způsobeno i  tím,  že málokterý 

výkonný umělec si v českém prostředí může dovolit domáhat se svých práv. Toto prohlášení 

není vyvoláno nevírou v justiční systém ČR, ale faktickou kulturně-ekonomickou situací na „trhu 

umělecké  práce“.  Málo  který  mediálně  neznámý  umělec  (který  tak  nemá  jistotu  dalších 

pracovních příležitostí) se v takovém případě odváží vystoupit proti ekonomicky nesrovnatelně 

mocnějšímu  subjektu,  který  zneužívá  jeho  práva,  stát  se  jménem v  judikátu  a  udělat  si  tak 

„špatné jméno“ u potencionálních chlebodárců. 

Čtenář  -  odborník  promine,  přešel-li  jsem některé  pasáže,  které  již  byly  zpracovány 

mnohými a které by vydaly na samostatnou práci (viz režisér, licenční smlouvy), povšechným 

shrnutím.  Čtenář  -  laik  (některý  z  mých  kolegů  výkonný umělců)  promine,  věnoval-li  jsem 

některým částem práce, které naopak rozebírány (obzvlášť v souvislosti s výkonnými umělci) 

jinými autory příliš nebyly, aniž by on, umělec, z četby těchto částí měl praktický prospěch.

Snažil  jsem  se  zaměřit  v této  práci  na  autorská  práva  z pohledu  výkonného  umělce 

a „převyprávět“, interpretovat práva autorů, která jsou nosným pilířem celého autorského zákona 

z jejich zorného úhlu. Pravda, ne vždy jsem se mohl od výkladu práv autorů oprostit, některá 

ustanovení  autorského zákona jsou pro obě skupiny totožná,  jindy jsem narazil  na zajímavé 



odlišnosti nebo upřesnění interpretace ustanovení pro autory aplikací na výkonné umělce, které 

nebyly na první pohled zřejmé. 
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Resumé

Tato  práce  se  zabývá  právy,  která  provázejí  výkonného  umělce.  Není  jejím  cílem 

zaměřovat se na podrobnosti jednotlivých institutů, jako spíše utřídit informace o právech, která 

se váží k výkonnému umělci a k uměleckému výkonu.

Ve čtyřech kapitolách se autor snaží zmapovat tato práva od jejich vzniku, od vytvoření 

uměleckého  výkonu,  až  do  chvíle,  kdy  se  umělecký  výkon  stane  volným,  jakož  i  práva 

k volnému uměleckému výkonu.

První kapitola  je úvodem do problematiky,  vymezuje pojmy právní  – autor,  výkonný 

umělec, autorské dílo, umělecký výkon atd. a dotýká se i pojmu mimoprávního – umění, který 

přes svou abstraktnost se autorovi jeví jako klíčový při právní definici výkonného umělce.

Druhá  kapitola  pojednává  o  vlastních  právech  výkonného  umělce,  majetkových 

a osobnostních a jejich trvání.

Ve  třetí  kapitole  se  autor  věnuje  zákonnému  zastoupení  výkonných  umělců,  jednak 

společným  zástupcem,  který  zastupuje  výkonné  umělce  při  nakládání  s právy  k společně 

vytvořenému výkonu. Dále, v druhé části této kapitoly se pak zaměřuje na jiný druh zastoupení 

ze zákona: povinně kolektivně spravovaná práva a kolektivní správa vůbec.

Poslední, čtvrtá kapitola popisuje užití uměleckých výkonů především na mimosmluvní 

bázi, v samém závěru se však věnuje i licenční smlouvě.



Synopsis

This  thesis  is  focused  on  the  rights,  which  accompany  the  performer.  Does  not 

aim to focus  on the  details  of individual institutions, but  rather to  organize informations about 

the rights attaching to the performer and artistic performance. In four chapters the author tries to 

depict these rights since  their  inception, since the  creation of  an  artistic  performance to  the 

moment when the performance become a part of public domain, as well as the right to the these 

free artistic performances.

The first chapter is an introduction to the subject, defines the legal concepts - an author, 

performer, author´s work, artistic performance etc. and also covers the concept non-legal - art, in 

spite  of  its abstractness,  to  author of  this  thesis  seems  to  be crucial in the  legal  definition of 

a performer.

The second chapter deals with the own performer's rights, property and personality rights 

and their duration.

In the third chapter the autor drala with legal representation of performers by common 

agent, who represents performers when dealing with the rights to jointly created performance. 

Furthermore, in the sekond part of this chapter focuses on a different type of legal representation: 

mandatáry manager collective rights and collective management in general.

The last,  fourth chapter  describes the use of performances  mainly on non-contractual 

basis, at the very and, however, deals with the license agreement.


