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1. PŘEDMLUVA 

Tématem této práce jsou mimosmluvní instituty uţití autorského díla, s nimiţ se 

v kaţdodenním ţivotě setkává kaţdý z nás. Některé dokonce běţně vyuţíváme, aniţ si to v dané 

chvíli uvědomujeme – ať jiţ pouţíváme elektronickou poštu, vyhledáváme na internetu nebo si 

stáhneme a vytiskneme zajímavý článek z webové stránky, v mnoha případech dochází k tzv. 

mimosmluvnímu uţití autorského díla.   

Mimosmluvní instituty uţití autorského díla znamenají moţnost uţít v zákonem 

stanovených případech autorské dílo i bez svolení jeho autora. Jedná se tak o určitou výjimku ze 

zásady, ţe osoby odlišné od autora mohou autorské dílo uţít pouze se svolením autora v podobě 

licenční smlouvy. Zákonná ustanovení upravující jednotlivé skutkové podstaty mimosmluvního 

uţití tak ve své podstatě souhlas autora nahrazují.  

Úvodní kapitoly práce obsahují stručný výklad k pojmu mimosmluvních institutŧ uţití 

autorského díla včetně jejich účelu a dělení, dále následuje přehled právních předpisŧ, které tuto 

problematiku upravují na úrovni národní, komunitární i mezinárodní. Třetí a nejrozsáhlejší část 

práce si klade za cíl podat ucelený aktuální přehled právní úpravy mimosmluvních institutŧ uţití 

autorského díla ve vnitrostátním právu České republiky včetně posouzení souladu této úpravy 

s mezinárodním a komunitárním právem, zejména Směrnicí 2001/29/ES o harmonizaci určitých 

aspektŧ autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.  

V rámci pojednání o volném uţití děl a jednotlivých typech zákonných licencí se více 

zaměřuji na citaci podle ustanovení § 31 autorského zákona (č. 121/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisŧ), se kterou se jako student často setkávám a sama ji vyuţívám. Problematika 

citací, zejména v souvislosti s díly literárními, je v současnosti aktuální. Literární autorská díla 

z rŧzných oborŧ lidské činnosti jsou mnohdy zpřístupněna na internetu a jejich získání je velmi 

snadné, stejně tak jejich neoprávněné uţití.  Mnozí, kteří přebírají do svých děl výňatky z děl 

jiných autorŧ, si neuvědomují, ţe v případě nedodrţení zákonných podmínek pro citační 

zákonnou licenci, nebo nesplněním povinnosti uvést zdroj ze kterého čerpali, porušují autorské 

právo.  

Vzhledem k častému uplatnění výjimky pro volné uţití děl pro osobní potřebu fyzické 

osoby v praktickém ţivotě jsem se více věnovala také ustanovením § 30 a § 30a autorského 

zákona.            

Diplomovou práci jsem vypracovala podle právního stavu ke dni 10. srpna 2010.  
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2. MIMOSMLUVNÍ INSTITUTY UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

Z hlediska autorského práva je nutné rozlišovat oprávněné a neoprávněné uţití 

autorského díla (dále také jen „dílo“). Oprávněným uţitím díla rozumíme zejména uţití 

samotným autorem
1
, tedy fyzickou osobou, která dílo vytvořila. Podle ustanovení § 12 odst. 1 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonŧ (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen „autorský 

zákon“ nebo téţ „AZ“) však autor také mŧţe svolit k  uţití svého díla jinými osobami. Osoby 

odlišné od autora tak mohou dílo uţít na základě licenční smlouvy uzavřené s autorem, která 

obsahuje oprávnění k takovému uţití. V opačném případě, tedy pokud by došlo k uţití díla bez 

autorova svolení, by se jednalo o uţití neoprávněné. Ustanovení § 12 odst. 1 AZ dále zakotvuje 

také výjimku z tohoto pravidla, tedy moţnost uţít dílo bez smluvního oprávnění. To je moţné 

pouze v případech stanovených zákonem, kterým je autorský zákon obsahující katalog 

mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla, ale v současnosti také v zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen 

„zákon o vysokých školách“) (viz dále). 

Takové zvláštní případy oprávněného uţití díla jsou v autorskoprávní teorii obecně 

označeny jako tzv. mimosmluvní instituty uţití autorského díla.
2
  

2.1 POJEM MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

Pojem mimosmluvní instituty uţití autorského díla označuje souhrn případŧ, ve kterých 

autorský zákon umoţňuje uţít autorské dílo bez nutnosti ţádat autora o svolení k tomuto uţití. 

Výše uvedená povinnost uzavřít s autorem licenční smlouvu a získat tak jeho svolení k uţití zde 

není podmínkou oprávněného uţití díla. Oprávnění k uţití vyplývá v těchto zvláštních případech 

přímo ze zákonných ustanovení. Pokud tak uţivatel díla splní případné zákonem stanovené 

podmínky pro takové uţití, pŧjde o uţití oprávněné, stejně jako kdyby k němu svolil autor díla. 

                                                 
1
 Obsahem subjektivního autorského práva autora jsou práva osobnostní, také označována jako tzv. zvláštní práva 

osobnostní (v kontrastu ke všeobecným právŧm osobnostním podle ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisŧ, která náleţí kaţdé fyzické osobě) a dále práva majetková. 

Nejvýznamnějším majetkovým právem autora je právo dílo uţít, a to zpŧsoby uvedenými v § 12 odst. 4 AZ: 

rozmnoţování díla, rozšiřování, pronájem, pŧjčování či vystavování originálu nebo rozmnoţeniny díla, sdělování 

díla veřejnosti. Podle § 12 odst. 5 AZ jsou však moţné i jiné zpŧsoby uţití díla. 
2
 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 124 
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Mimosmluvní instituty uţití autorského díla mŧţeme teoreticky dělit do tří skupin, a to na 

uţití volných děl, volné uţití autorského díla a zákonné licence. Uţití volných děl je uţitím děl, u 

nichţ jiţ uplynula doba trvání výlučných majetkových práv autora. Volné uţití autorského díla je 

zejména uţitím pro osobní potřebu fyzické osoby, které není vŧbec povaţováno za uţití ve 

smyslu autorského zákona, případně uţitím děl, která z dŧvodu veřejného zájmu nejsou 

autorským právem chráněna. V případě zákonných licencí zákonné ustanovení upravující zpŧsob 

a podmínky oprávněného uţití díla nahrazuje svolení autora ve formě licenční smlouvy. 

Tyto případy mimosmluvního uţití autorského díla, představující výjimky z obecného 

reţimu uţití autorských děl, jsou zákonem dovoleným zásahem do výlučných majetkových práv 

autora. Zvláštní osobnostní práva autora by v zásadě neměla být výkonem mimosmluvního uţití 

díla postiţena. To však neplatí bezvýjimečně, k zásahu do práv osobnostních mŧţe dojít 

v případě, ţe je takový zásah nezbytný z hlediska dosaţení účelu sledovaného konkrétní 

autorskoprávní výjimkou či omezením.
3
  

Vzhledem k tomu, ţe mimosmluvní instituty uţití jsou vţdy určitým omezením 

subjektivních práv konkrétních autorŧ, znamenají pro autory újmu. Při jejich aplikaci je tak 

nutné uplatňovat restriktivní výklad, který má zajistit, aby k takovým zásahŧm docházelo jenom 

ve výjimečných případech a zpŧsobená újma byla co nejmenší. To také znamená nemoţnost 

rozšiřovat výčet jednotlivých institutŧ, který je v zákoně stanoven taxativně, a současně zákaz 

rozšiřování rozsahu jednotlivých institutŧ extensivním výkladem či právními úkony.
4
  

2.2 ÚČEL MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA  

Z hlediska vymezení účelu mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla je dŧleţitým 

pojmem pojem veřejného zájmu. Vycházely z něj jiţ nejstarší autorskoprávní předpisy, jako 

britský Statut královny Anny z roku 1709
5
. Jakoţto neurčitý právní pojem není veřejný zájem 

v našem právu definován, přestoţe jej najdeme v mnoha soukromoprávních i veřejnoprávních 

předpisech. V oblasti práva veřejného se mŧţeme setkat s výkladem tohoto pojmu jako „takový 

zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti jako 

celku“.
6
  Vzhledem k uţití pojmu veřejného zájmu v mnoha rozdílných oblastech jej bude nutné 

                                                 
3
 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 341 

4
 Srov. CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský zákon: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 44 

a TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 339-340 
5
 Srov. DAVIES, G. Copyright and the public interest. 2. vyd. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 4 

6
 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 2 As 11/2003-164, dostupný na WWW: 

<http://www.nssoud.cz> 
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vykládat vţdy podle okolností konkrétního případu – v oboru autorského práva tak pŧjde 

zejména o moţnost co nejširšího uţití autorských děl, v případě existence oprávněného zájmu 

společnosti na takovém uţití.
7
 

Autorské právo musí být formulováno tak, aby mělo pozitivní přínos pro rozvoj 

společnosti, ať jde o rozvoj intelektuální, kulturní či ekonomický.
8
 Tím, ţe autorské právo 

poskytuje právní ochranu autorským dílŧm jako výsledkŧm tvŧrčí duševní činnosti, podporuje 

kreativní tvorbu jejich autorŧ („pobídková role autorského práva“
9
) a současně napomáhá 

zvyšování intelektuálního a kulturního potenciálu společnosti jako celku. Autorskoprávní 

ochrana děl je v tomto smyslu odŧvodněna veřejným zájmem na celospolečenském rozvoji. 

V moderní společnosti se však významně střetávají zájmy autorŧ na co nejširší ochraně 

autorských děl se zájmy uţivatelŧ těchto děl na moţnosti jejich širokého uţití. Autorské právo by 

nemělo chránit subjektivní autorská práva autorŧ jako práva neomezená, ale stanovit nutnou 

míru omezení těchto práv za účelem dosaţení rovnováhy mezi zájmy autorŧ a veřejným zájmem. 

Poskytování příliš široké ochrany autorským právŧm vede k nerovnováze mezi uvedenými 

zájmy a mŧţe mít dokonce negativní dopad na rozvoj společnosti, např. v dŧsledku omezení 

šíření informací. Je tak moţné říci, ţe veřejný zájem se v oblasti autorského práva uplatní nejen 

jako dŧvod pro zakotvení ochrany autorských děl, ale také jako dŧvod pro určité omezení této 

ochrany.
10

 

Potřeba zajištění rovnováhy mezi zájmy autorŧ a zájmem veřejným jako úkol autorského 

práva byla vyjádřena v mnoha dokumentech mezinárodního práva. Příkladem je Všeobecná 

deklarace lidských práv z roku 1948, která vedle práva na ochranu morálních i majetkových 

zájmŧ, plynoucích z vědecké, literární nebo umělecké tvorby, zdŧrazňuje dŧleţitost vzdělávání a 

právo kaţdého „svobodně se účastnit kulturního ţivota společnosti, uţívat plodŧ umění a podílet 

se na vědeckém pokroku a jeho výtěţcích“ (čl. 26 a 27). Z novějších dokumentŧ mezinárodního 

práva např. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996 

ve své preambuli konstatuje nutnost „zachovávat rovnováhu mezi právy autorŧ a nejširším 

veřejným zájmem, zejména na vzdělávání, vědeckém výzkumu a na přístupu k informacím“. 

V tomto smyslu se vyjadřuje také komunitární zákonodárce ve Směrnici 2001/29/ES o 

harmonizaci určitých aspektŧ autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti (dále jen „Informační směrnice“): „Mezi rŧznými skupinami nositelŧ práv stejně 

                                                 
7
 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 59-60 
8
 Srov. DAVIES, G. Copyright and the public interest. 2. vyd. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 232 

9
 DOBEŠ, P. Rozmnoţování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 2007, č. 4, s. 7 

10
 Srov. DAVIES, G. Copyright and the public interest. 2. vyd. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 7 
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jako mezi rŧznými kategoriemi nositelŧ práv a uţivatelŧ chráněných předmětŧ ochrany musí být 

zajištěna přiměřená rovnováha práv a zájmŧ.“ (Recitál č. 31) 

Tento úkol autorské právo zajišťuje omezením ochrany autorských děl pouze na 

stanovenou dobu a dále především prostřednictvím mimosmluvních institutŧ uţití autorského 

díla. Účelem mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla, jakoţto výjimek a omezení 

autorského práva umoţňujících uţití autorských děl v zákonem stanovených případech i bez 

souhlasu autora, tak je udrţení potřebné rovnováhy mezi individuálními zájmy autorŧ na ochraně 

jejich děl a zájmem veřejnosti na co nejsnadnějším přístupu k těmto dílŧm a moţnosti jejich uţití 

v souladu s potřebou společenského rozvoje. Na základě posouzení míry veřejného zájmu na 

určitém uţití autorských děl v porovnání se zájmem autorŧ vznikají konkrétní druhy 

mimosmluvních institutŧ uţití, které mají co nejvhodnějším zpŧsobem napravit nerovnost mezi 

těmito zájmy. Některá díla jsou tak z dŧvodu veřejného zájmu z autorskoprávní ochrany vyňata 

úplně – jde o díla demonstrativně stanovená v ustanovení § 3 AZ (zejména díla úřední) – u 

jiných druhŧ děl je ochrana zachována, je však omezena jednotlivými zákonnými licencemi či 

moţností volného uţití díla. 

Vzhledem k  poslání mimosmluvních institutŧ uţití díla zajišťovat rovnováhu mezi právy 

autorŧ a uţivatelŧ děl je nutné jejich právní úpravu prŧběţně hodnotit a přizpŧsobovat tak, aby 

odpovídala aktuálním společenským potřebám. Zejména nesmí přílišným omezením 

subjektivních práv autorŧ dojít k potlačení jejich vŧle tvořit a dále šířit svá díla.
11

  

Vznik a rozvoj tzv. informační společnosti spočívající na širokém vyuţití informačních a 

komunikačních technologií v posledních desetiletích se v autorském právu projevil novými 

zpŧsoby uţití děl v digitální podobě, zejména v prostředí internetu (jako je uţití podle ustanovení 

§ 18 odst. 2 AZ) a mimo jiné také moţností levného a kvalitního rozmnoţování děl 

v neomezeném rozsahu (jak v digitální podobě, tak ve formě tiskové rozmnoţeniny). Takový 

technický pokrok znamená snadnější uţití děl, ovšem včetně uţití neoprávněného, které je také 

z dŧvodu větší anonymity uţití obtíţněji postiţitelné. V souvislosti s těmito změnami je třeba 

přizpŧsobit autorské právo tak, aby odpovídalo novým podmínkám, coţ platí i pro úpravu 

výjimek a omezení autorského práva. To je také snahou mezinárodních organizací pŧsobících 

v této oblasti (viz dále) i Evropské unie. 

Aby mohly mimosmluvní instituty uţití díla plnit svŧj účel „vyrovnávacího nástroje“ 

mezi zájmy autorŧ a uţivatelŧ děl, je nutné zváţit, zda některé výjimky a omezení neznamenají 

přílišnou újmu pro autory a vychýlení rovnováhy v jejich neprospěch. Na úrovni Evropské unie 

je tento poţadavek vyjádřen v Informační směrnici: „Stávající výjimky a omezení práv 

                                                 
11

 Srov. DAVIES, G. Copyright and the public interest. 2. vyd. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 277 
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stanovené členskými státy je třeba s ohledem na nové elektronické prostředí přehodnotit.“ 

(Recitál č. 31) Výsledkem takového přehodnocení mŧţe být zúţení rozsahu některých výjimek a 

omezení autorského práva pouze na určité zpŧsoby uţití (např. pouze na analogové uţití) a 

zejména restriktivní výklad těchto výjimek a omezení.  

Dŧleţitým institutem, který pomáhá zajistit, aby výjimky a omezení autorského práva 

nebyly nepřiměřeným zásahem do výlučných práv autorŧ, je tzv. třístupňový test. 

2.3 TŘÍSTUPŇOVÝ TEST 

Při stanovování i aplikaci výjimek a omezení autorského práva je nutné zabývat se 

otázkou potřebné míry zásahu do subjektivních autorských práv v rámci spravedlivého 

uspořádání vztahŧ ve společnosti. K tomu slouţí tzv. třístupňový test („three-step test“), který je 

hlavním pravidlem pro uplatnění výjimek a omezení autorského práva. Účelem třístupňového 

testu je především zamezit přílišnému vychýlení právní úpravy i aplikace autorskoprávních 

výjimek a omezení v neprospěch autorŧ v souladu s tím, ţe zájmy autorŧ a uţivatelŧ by měly být 

v rovnováze. Jeho formulace vychází ze zásady, ţe výklad kaţdé autorskoprávní výjimky a 

omezení jako dovoleného zásahu do výlučných práv autora musí být výkladem restriktivním
12

.  

Třístupňový test je souborem tří podmínek, které musí kumulativně splňovat kaţdá 

výjimka či omezení autorského práva. Přípustnost veškerých výjimek a omezení autorského 

práva je tak nutné posuzovat nejen z hlediska naplnění konkrétní skutkové podstaty uvedené 

v autorském zákoně, ale také z hlediska třístupňového testu, který je stanoven v ustanovení § 29 

odst. 1 AZ.
13

  

První podmínkou dle třístupňového testu je moţnost uplatnění výjimek a omezení 

autorského práva pouze ve zvláštních případech stanovených v autorském zákoně
14

, tedy na 

základě konkrétního ustanovení obsahujícího skutkovou podstatu dané výjimky či omezení. 

Podle podmínky druhé je však výjimky a omezení moţné uplatnit, pouze pokud takové uţití díla 

není v rozporu s běţným zpŧsobem uţití díla. Třetí podmínka znamená dovolení pouze takového 

uţití, kterým nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Dnešní podoba třístupňového 

testu v autorském zákoně je výsledkem zásadní novely autorského zákona zákonem č. 216/2006 

                                                 
12 

Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 340 
13

 „Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a 

pouze tehdy, pokud takové uţití díla není v rozporu s běţným zpŧsobem uţití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora.“ 
14

 Podle některých odborníkŧ se mŧţe jednat o jakýkoliv zákon, protoţe druh zákona nerozhoduje, viz TELEC, I., 

TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 341 
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Sb. (podrobněji dále), kterým bylo ustanovení § 29 novelizováno tak, aby bylo plně v souladu 

s komunitárním právem (čl. 5 odst. 5 Informační směrnice
15

). Jiţ před touto novelizací byl 

třístupňový test v ustanovení § 29 odst. 1 AZ zakotven, ovšem v rozdílném znění
16

, v dŧsledku 

čehoţ byl vnímán v podstatě jen jako výkladové pravidlo při aplikaci výjimek a omezení. 

Novelizací došlo ke zpřesnění tohoto ustanovení tak, ţe třístupňový test v současnosti jiţ není 

jen výkladovým pravidlem. Stal se výslovným zákazem uplatnění konkrétních skutkových 

podstat mimosmluvního uţití díla na případy, které by byly s testem v rozporu. Třístupňový test 

je tak materiální podmínkou mimosmluvního uţití díla vedle konkrétní skutkové podstaty 

výjimky nebo omezení autorského práva jako podmínky formální.
17

 Pokud tak v konkrétním 

případě uţití díla bude naplněna příslušná skutková podstata, avšak povaha tohoto uţití nebude 

vyhovovat třístupňovému testu, nemŧţe jít o uţití dovolené autorským zákonem a k takovému 

uţití bude nutné získat svolení autora. 

Pravidlo třístupňového testu vzniklo pŧvodně v právu mezinárodním a jeho historie je 

poměrně zajímavá. V mezinárodním právu se třístupňový test objevil jiţ před více neţ čtyřiceti 

lety a přestoţe byl pŧvodně jen určitou diplomatickou klauzulí, postupně se stal v zásadě 

všeobecně uznávaným minimálním standardem pro posouzení přípustnosti veškerých výjimek a 

omezení autorského práva. Ustanovení o třístupňovém testu je součástí mnoha nejvýznamnějších 

autorskoprávních mezinárodních dokumentŧ. Na prvním místě jde o Bernskou úmluvu o ochraně 

děl literárních a uměleckých ze dne 9. září 1886
18

 (dále jen „Bernská úmluva“), ve které je 

zakotven od roku 1967 (tedy od její čtvrté revize). Třístupňový test obsaţený v čl. 9 odst. 2 této 

úmluvy se však netýká veškerých autorskoprávních výjimek a omezení, ale pouze výjimek z 

práva na rozmnoţování díla. Na veškerá majetková práva autora (tedy ne na práva morální) byla 

pŧsobnost testu rozšířena převzetím čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy do Dohody o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednané v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace dne 15. dubna 1994 (dále jen „dohoda TRIPS“), konkrétně jeho inkorporací do 

článku 13. Zakotvení třístupňového testu do dohody TRIPS přináší novou významnou moţnost 

řešit spory týkající se přípustnosti výjimek a omezení v rámci mechanismu pro řešení sporŧ v 

rámci Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) na základě Ujednání o pravidlech a řízení 

                                                 
15

 „Výjimky a omezení (…) mohou být pouţity pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běţným 

zpŧsobem uţití díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele 

práv.“ 
16

  „Omezení práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně; nesmějí být 

vykládána zpŧsobem, který by narušoval běţný výkon práv autorských a který by byl neospravedlnitelně na újmu 

oprávněným zájmŧm autora.“ 
17

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 340 
18

 Doplněná v Paříţi dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. 

března 1914 a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. 

července 1967 a v Paříţi dne 24. července 1971 
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při řešení sporŧ (DSU). K praktickému vyuţití této moţnosti, co se týče třístupňového testu, 

došlo poprvé v roce 2000 v rámci řešení sporu mezi Evropskými společenstvími a USA o 

přípustnost dvou výjimek zakotvených v americkém Copyright Actu
19

, který se stal zejména 

sporem o výklad článku 13 dohody TRIPS.  

Dalším krokem k rozšiřování pŧsobnosti třístupňového testu potom bylo jeho zakotvení 

do tzv. Internetových dohod v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen 

„WIPO“), které byly přijaty za účelem přizpŧsobení úpravy práva duševního vlastnictví měnícím 

se podmínkám digitálního věku, spojeným zejména s všeobecným rozšířením uţívání internetu. 

Na základě těchto dohod se test nově uplatňuje i na zvláštní osobnostní práva autorŧ v těchto 

dohodách zakotvená. Na regionální úrovni, v rámci Evropské unie bylo zásadní zakotvení 

třístupňového testu v čl. 5 odst. 5 Informační směrnice, která klade dŧraz na harmonizaci 

autorského práva členských státŧ a implementaci tzv. Internetových dohod. Kromě úplného 

výčtu moţných výjimek a omezení práva na rozmnoţování a sdělování veřejnosti (viz dále) tak 

Informační směrnice přináší třístupňový test jako podmínku přípustnosti takových výjimek
20

, 

která přispívá k harmonizaci autorského práva v Evropské unii. 

Interpretace třístupňového testu je vzhledem k jeho široké formulaci poměrně 

problematická, výklad provedený panelem WTO v rámci řešení jiţ výše zmíněného sporu mezi 

Evropskou unií a USA o soulad dvou výjimek z autorského práva (tzv. business exception a 

homestyle exception, umoţňující bezplatně provozovat rozhlasové a televizní vysílání v 

restauracích a maloobchodech) zakotvených v  autorském zákoně USA, však přispěl velkou 

měrou k vyjasnění této problematiky. Přestoţe má tento výklad určité nedostatky (především se 

příliš nezabývá posouzením otázky veřejného zájmu
21

), stal se dŧleţitým vodítkem při aplikaci 

článku 13 dohody TRIPS a třístupňového testu obecně
22

. 

Panel WTO při svém výkladu třístupňového testu
23

 vycházel z toho, ţe přestoţe všechny 

tři podmínky třístupňového testu musí být splněny kumulativně, je nutné posoudit kaţdou z nich 

samostatně a nezávisle na ostatních tak, aby ţádná nemohla být opomenuta. Pokud však jedna 

z podmínek nebude splněna, znamená to nesoulad výjimky s celým třístupňovým testem.  Z jeho 

závěrŧ vyplývá nutnost veškeré autorskoprávní výjimky a omezení jasně definovat, coţ však 

                                                 
19

 Srov. PETERA, J. Problematika interpretace třístupňového testu. In KŘÍŢ, J., et al. Aktuální otázky práva 

autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 49-52 
20 

Srov. tamtéţ, s. 53-55. 
21

 Srov. DOBEŠ, P. Rozmnoţování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 2007, č. 4, s. 7 
22

 Srov. PETERA, J. Problematika interpretace třístupňového testu. In KŘÍŢ, J., et al. Aktuální otázky práva 

autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 55 
23 

Znění čl. 13 dohody TRIPS obsahujícího třístupňový test: „Členové omezí omezení a výjimky z výlučných práv 

na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s normálním vyuţíváním díla a neodŧvodněně nepoškozují 

oprávněné zájmy majitele práva.“ 
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neznamená explicitně popsat všechny konkrétní situace, ve kterých se výjimka uplatní, postačí, 

pokud rozsah výjimky bude dostatečně známý a určitý. Současně by se mělo jednat o případy 

výjimečné ve smyslu kvalitativním i kvantitativním, tedy nikoliv o případy běţné (první stupeň 

testu). Při posouzení pojmu „normální vyuţívání díla“ je nutné vycházet z toho, ţe takové 

normální vyuţívání je něco méně neţ vyuţívání plné. V opačném případě by v testu nemohla 

obstát ţádná výjimka. Otázka normálního vyuţívání díla musí být řešena samostatně ve vztahu k 

jednotlivým výlučným právŧm autora tak, aby nepřiměřené omezení jednoho z práv nebylo 

omlouváno zachováním práva jiného.
 
 Jako jednání, které je v rozporu s normálním vyuţíváním 

díla by tak měly být povaţovány zpŧsoby uţití, jejichţ rozsah je takový, ţe vstupují do 

hospodářské soutěţe s těmi zpŧsoby uţití díla, které pro nositele autorských práv běţně 

znamenají finanční zhodnocení jejich děl, a mohou je tak připravit o značné finanční příjmy, byť 

by šlo pouze o ztrátu potenciální (druhý stupeň testu). Kromě toho výjimky a omezení nesmí 

nepřiměřeným zpŧsobem omezit oprávněné zájmy autora, a to nejenom zájmy ekonomické, ale i 

jiné, jako jsou zájmy morální. Nepřiměřeným omezením bude takové, které pro nositele 

autorských práv znamená či potenciálně mŧţe znamenat nepřiměřenou ztrátu jeho příjmŧ (třetí 

stupeň testu).
24

 

Velmi široká a také víceznačná formulace třístupňového testu je i přes moţné problémy 

interpretační zásadním dŧvodem, proč došlo ke všeobecnému přijetí třístupňového testu jako 

obecného korektivu přijímaných autorskoprávních výjimek a omezení.
25

 Nespornou výhodou 

takové formulace je její flexibilita a snadná adaptace na nové podmínky v závislosti na 

budoucím technickém rozvoji. Přesto nejsou spory ohledně výkladu třístupňového testu do 

budoucna vyloučeny, zejména s ohledem na pojmy „normálního (běţného) vyuţívání díla“ a 

„oprávněných zájmŧ majitele práva“, které jsou velmi neurčité a umoţňují rŧzné zpŧsoby 

interpretace.  

2.4 DĚLENÍ MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

Mimosmluvní instituty uţití autorského díla jako jednotlivé právní dŧvody 

mimosmluvního uţití díla
26

 mŧţeme dle autorskoprávní teorie dělit, jak jiţ bylo uvedeno výše, 

na uţití volného díla, volná uţití a zákonné licence.  

                                                 
24

 Srov. Zpráva panelu WTO WT/DS160/R (2000), odst. č. 6.108, 6.109, 6.167, 6.172, 6.173, 6.181, 6.183, 6.184, 

6.223, 6.229, dostupný z WWW: <http://www.wto.org> 
25

 Srov. PETERA, J. Problematika interpretace třístupňového testu. In KŘÍŢ, J., et al. Aktuální otázky práva 

autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 65 
26

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 339 
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Volným dílem rozumíme takové dílo, u něhoţ jiţ uplynula doba trvání výlučných 

majetkových práv autora a je ho tak moţné bez dalšího volně uţívat (§ 28 odst. 1 AZ). Platí však 

dŧleţité omezení takového uţití na základě tzv. postmortální ochrany autorského díla podle 

ustanovení § 11 odst. 5 AZ. Výjimku z obecného reţimu uţití volného díla upravuje ustanovení 

§ 28 odst. 2 a 3 AZ umoţňující ochranu takových děl (viz dále).  

Volné uţití je případem uţití autorskoprávně chráněného díla, které však autorský zákon 

za splnění stanovených podmínek nepovaţuje za uţití. To znamená, ţe je takové uţití moţné bez 

souhlasu autora, ovšem ve stanovených případech je nutné platit tzv. náhradní odměnu autorovi. 

Klasickým případem volného uţití je uţití pro osobní potřebu fyzické osoby (§ 30 AZ), včetně 

pořizování tiskových rozmnoţenin (§ 30a odst. 1 písm. a) AZ). Za volné uţití povaţujeme také 

uţití určitých druhŧ děl, které jsou z dŧvodu veřejného zájmu z autorskoprávní ochrany 

vyloučeny, přestoţe pojmové znaky autorských děl splňovat mohou. Jejich výčet najdeme 

v ustanovení § 3 AZ.  

Zákonnou licencí chápeme takové zákonné ustanovení, na základě kterého je moţné uţít 

stanovený druh autorského díla i bez svolení autora, a to zákonem stanoveným zpŧsobem. O 

uţití ve smyslu autorského zákona se v tomto případě jedná, zákon však ustanovením 

upravujícím konkrétní zákonnou licenci v podstatě nahrazuje souhlas autora s takovým uţitím a 

stanovuje jeho podmínky. V případě, ţe by tyto podmínky splněny nebyly, k oprávněnému uţití 

díla by bylo nutné uzavřít licenční smlouvu. Zákonné licence rozlišujeme na bezúplatné a 

úplatné v závislosti na tom, zda je uţití spojeno s povinností platit autorskou odměnu či nikoliv. 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 AZ se jak volná uţití, tak zákonné licence, s 

výjimkou několika typŧ zákonných licencí v tomto ustanovení uvedených, vztahují pouze na díla 

zveřejněná. V určitých případech zákon stanoví i konkrétní zpŧsob tohoto zveřejnění (např. 

vydání v § 37 odst. 2 AZ)
27

. Aţ na stanovené výjimky se úprava volného uţití a zákonných 

licencí nevztahuje na počítačové programy (§ 66 odst. 7 AZ), které jakoţto poměrně nový a 

zvláštní druh autorského díla mají svou vlastní úpravu v ustanovení § 66 AZ. 

Veškeré výše uvedené případy mimosmluvního uţití autorských děl stanoví autorský 

zákon taxativně a není tak moţné jejich výčet jakkoliv rozšiřovat.     

  

                                                 
27

 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 124 
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3. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ 

AUTORSKÉHO DÍLA 

S rozvojem informační společnosti se ochrana práv duševního vlastnictví včetně práva 

autorského stává globální otázkou a roste tak potřeba harmonizace autorského práva na 

mezinárodní úrovni. To platí i pro úpravu mimosmluvních institutŧ uţití autorských děl, v rámci 

které je nutné dosáhnou určité úrovně harmonizace a zároveň adaptace na realitu „digitálního 

věku“. Dŧleţitou roli hrají mnohostranné úmluvy vznikající v rámci mezinárodních organizací, 

jako je zejména WIPO a WTO, a v evropském prostoru také právní předpisy Evropské unie. 

Přestoţe je autorské právo stále ovládáno zásadou teritoriality – normy autorského práva 

jednotlivých státŧ platí pouze v rámci jejich hranic a autorskoprávní vztahy na území určitého 

státu se řídí normami tohoto státu
28

 – je nutné i mimosmluvní instituty uţití autorského díla 

vnímat nejenom v rámci práva vnitrostátního, ale také v kontextu pravidel práva mezinárodního 

a evropského. 

3.1 PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA 

V mezinárodním právu autorském existuje několik významných mnohostranných úmluv, 

které se mimosmluvním institutŧm uţití autorských děl věnují. Těmito úmluvami je Česká 

republika vázána, mají tak na základě čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen „Ústava“) v případě rozporu s vnitrostátním 

právem aplikační přednost.  

Nejstarší avšak významnou mezinárodněprávní úpravu mimosmluvního uţití díla 

najdeme v Bernské úmluvě. Tato úmluva ve svém čl. 9 vedle výlučného práva autorŧ literárních 

a uměleckých děl udílet svolení k rozmnoţování svých děl zakotvuje také moţnost signatářských 

státŧ zakotvit ve svém zákonodárství výjimky z tohoto práva a umoţnit tak rozmnoţování děl i 

bez nutnosti získat svolení autora, pokud bude takové uţití v souladu s třístupňovým testem (viz 

výše). Třístupňový test se objevil poprvé právě v Bernské úmluvě, ale pouze pro jeden z druhŧ 

uţití autorského díla, a to pro rozmnoţování. Mimosmluvní uţití děl jejich rozmnoţováním se 

musí dle Bernské úmluvy dít pouze v určitých zvláštních případech, nesmí narušovat normální 

vyuţívání díla a zpŧsobovat neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmŧm autora. Úmluva 

obsahuje v čl. 10 odst. 1 úpravu citace, jakoţto povinné výjimky, a dále některé další fakultativní 

                                                 
28

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 3. 5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2009, s. 162 
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výjimky a omezení např. pro uţití veřejných přednášek, proslovŧ a jiných děl podobné povahy, 

uţití pro potřeby názorného vyučování, uţití článkŧ o aktuálních otázkách. Kromě těchto 

výslovně uvedených výjimek Bernská úmluva obsahuje také některá implicitní omezení, jako 

jsou tzv. minor reservations, tedy výjimky charakteru „de minimis“ z výlučných práv v Bernské 

úmluvě zakotvených.
29

 Nejstaršími dvěma autorskoprávními omezeními jsou omezení pro 

novinové články a články v periodikách a omezení pro vzdělávací účely, která Bernská úmluva 

obsahovala jiţ v pŧvodním znění článkŧ 7 a 8.
30

 

Všeobecná úmluva o autorském právu revidovaná v Paříţi dne 24. července 1971 (dále 

jen „VÚAP“) poţaduje, aby smluvní státy zajistily ochranu práv „autorŧ a všech ostatních 

nositelŧ autorských práv k dílŧm literárním, vědeckým a uměleckým jako jsou díla písemná, díla 

hudební, dramatická a filmová, malby, rytiny a díla sochařská.“ V článku IV bis odst. 2 

umoţňuje stanovit výjimky z těchto práv pod podmínkou, ţe nebudou v „rozporu s duchem a 

ustanoveními této úmluvy“ a bude zajištěna „rozumná úroveň účinné ochrany“ práv, pro něţ 

byly výjimky stanoveny. 

Významnou mezinárodní úmluvou upravující práva s autorským právem související je 

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělcŧ, výrobcŧ zvukových záznamŧ a rozhlasových 

a televizních organizací sjednaná v Římě dne 26. října 1961 (dále jen „Římská úmluva“), 

stanovující v čl. 15 moţnost zakotvit ve vnitrostátní úpravě členských státŧ výjimky z ochrany 

pro účely soukromého uţívání, uţití výňatkŧ při zpravodajství o aktuálních událostech, 

krátkodobých záznamŧ rozhlasových organizací a uţití pro účely vyučování nebo vědeckého 

bádání. Umoţňuje však také rozšíření výjimek zakotvených v souvislosti s ochranou autorského 

práva k literárním a uměleckým dílŧm i na oblast práv výkonných umělcŧ, výrobcŧ zvukových 

snímkŧ a rozhlasových organizací. (Takovou výjimku umoţňuje pro práva výrobcŧ zvukových 

záznamŧ také Úmluva o ochraně výrobcŧ zvukových záznamŧ proti nedovolenému 

rozmnoţování jejich zvukových záznamŧ sjednaná roku 1971 v Ţenevě
31

.) 

Dohoda TRIPS je výrazem úzké vazby autorského práva (a práv duševního vlastnictví 

obecně) na mezinárodní obchod
32

. V čl. 9 dohoda TRIPS odkazuje na články 1 aţ 21 Bernské 

úmluvy a její přílohu včetně ustanovení upravujících výjimky a omezení autorského práva a 

stanoví povinnost smluvních státŧ přizpŧsobit se těmto ustanovením (kromě čl. 6 bis 

                                                 
29

 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 

a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 50 
30

 Srov. JIRSA, J. Výjimky a omezení v autorském právu a jejich perspektiva na mezinárodní úrovni. In KŘÍŢ, J., et 

al. Aktuální otázky práva autorského a práv prŧmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 68 
31

 Srov. tamtéţ, s. 71 
32

 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 

a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 19 
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upravujícího osobnostní práva). Významným je čl. 13, který z Bernské úmluvy přebírá 

třístupňový test s tím, ţe jeho pŧsobnost rozšiřuje na veškerá majetková práva autorŧ. 

Ustanovení čl. 14 odst. 6 umoţňuje stanovit výjimky a omezení práv souvisejících s právem 

autorským v rozsahu dovoleném Římskou úmluvou. Přestoţe dohoda TRIPS není přímo 

autorskoprávní úmluvou, ale úmluvou upravující práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti s 

mezinárodním obchodem a její cíle jsou tak převáţně ekonomické, je významná díky moţnosti 

postupovat v případě jejího porušení v rámci WTO podle Ujednání o pravidlech a řízení při 

řešení sporŧ, které je nedílnou součástí Dohody o zřízení WTO. Takovou moţnost sankčních 

opatření ostatní mnohostranné mezinárodní úmluvy upravující výjimky a omezení autorského 

práva neobsahují.
33

 

Tzv. Internetové smlouvy uzavřené v roce 1996 v Ţenevě v rámci WIPO, tedy Smlouva 

WIPO o právu autorském (dále jen „WCT“) a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělcŧ a 

o zvukových záznamech (dále jen „WPPT“) vychází z nutnosti přizpŧsobení autorského práva a 

práv souvisejících s autorským právem v rámci WIPO změnám, které přinesl rozvoj 

informačních a komunikačních technologií, a jsou součástí tzv. Digitální agendy WIPO.  

WCT v čl. 1 výslovně odkazuje na Bernskou úmluvu a ukládá smluvním státŧm 

povinnost vyhovět jejím článkŧm 1 aţ 21 a příloze (tedy včetně ochrany práv osobnostních). V 

čl. 10 odst. 1 umoţňuje stanovit omezení a výjimky z práv autorŧ literárních a uměleckých děl, 

pokud budou vyhovovat třístupňovému testu. Podle odst. 2 téhoţ článku musí být v souladu 

s třístupňovým testem zúţeny i všechny výjimky a omezení z práv stanovených v Bernské 

úmluvě (tedy nejenom výjimky z práva na rozmnoţování).  

Zásadní je, ţe podle společného prohlášení k smlouvě „ustanovení čl. 10 připouštějí, aby 

Smluvní strany zachovaly ve svých vnitrostátních zákonech a vhodně rozšířily na digitální oblast 

omezení a výjimky, které byly shledány za přijatelné podle Bernské úmluvy. Stejně by se tato 

ustanovení měla vykládat tak, ţe dovolují, aby Smluvní strany zavedly nové výjimky a omezení, 

jeţ jsou vhodné v prostředí digitální sítě. Má se také za to, ţe článek 10 odst. 2 nezuţuje ani 

nerozšiřuje rozsah pŧsobnosti omezení a výjimek dovolených Bernskou úmluvou“. 

WPPT ve svém čl. 16 umoţňuje, obdobně jako Římská úmluva, v právních řádech 

smluvních státŧ stanovit takové výjimky z práv výkonných umělcŧ a výrobcŧ zvukových 

záznamŧ, tedy z práv souvisejících s autorským právem, které jsou stanoveny v autorském 

právu. A to opět pod podmínkou souladu s třístupňovým testem.  

                                                 
33

 Srov. JIRSA, J. Výjimky a omezení v autorském právu a jejich perspektiva na mezinárodní úrovni. In KŘÍŢ, J., et 

al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 72 
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Přestoţe úprava mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla není na mezinárodní 

úrovni příliš ucelená, za její základ je nutné povaţovat úpravu výjimek a omezení v Bernské 

úmluvě, na kterou další mezinárodní úmluvy navazují a odkazují. Tato úmluva upravuje 

mimosmluvní instituty uţití v největší šíři a nejkomplexněji, ani ona se však nevěnuje otázce 

uţití volných děl, která tak v rámci mezinárodního práva autorského není vŧbec řešena.  

Související otázku trvání výlučných práv autora a tzv. postmortální ochrany autorského díla 

upravuje Bernská úmluva (čl. 6 bis, čl. 7), otázku trvání výlučných práv majetkových také 

VÚAP (čl. 25) a dohoda TRIPS (čl. 12). 

3.2 PRAMENY EVROPSKÉHO PRÁVA  

Hlavním pramenem evropského komunitárního práva autorského jsou směrnice. Jejich 

cílem je, i přes mnohdy rozdílné právní tradice v jednotlivých členských státech, dosáhnout 

harmonizace úpravy autorského práva a práv souvisejících v takové míře, v jaké je to nezbytné 

k efektivnímu fungování jednotného vnitřního trhu. To platí i pro problematiku mimosmluvních 

institutŧ uţití autorských děl, která je upravena v několika směrnicích.  

Podle čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je směrnice pro členské státy, kterým 

je určena, závazná, ovšem pouze co se týče výsledku, který má být dosaţen, volba zpŧsobu 

transpozice do vnitrostátního právního řádu je ponechána na vŧli jednotlivých členských státŧ. 

Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii od 1. května 2004 tak bylo nutné tyto 

směrnice v našem právním řádu provést. 

3.2.1 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU MIMOSMLUVNÍHO UŽITÍ DÍLA  

Uţití volných děl není v komunitárním právu upraveno, Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících (dále jen „Směrnice o době ochrany autorského práva“), která 

se týká zejména doby trvání autorských práv a práv s autorským právem souvisejících, však 

v souvislosti s volnými díly upravuje právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuţ 

uplynula doba trvání majetkových práv. 

Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových 

programŧ (dále jen „Směrnice o právní ochraně počítačových programŧ“) se věnuje pouze úzké 

oblasti autorského práva, a to, jak název napovídá, autorskoprávní ochraně počítačových 
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programŧ. Vedle stanovení práv autora počítačového programu upravuje v čl. 5 a čl. 6 několik 

dŧleţitých výjimek z těchto práv umoţňujících uţívání počítačových programŧ jejich 

oprávněnými uţivateli, které musí být v souladu s třístupňovým testem a členské státy jsou 

povinny je zakotvit. Jedná se zejména o výjimku dispozitivní povahy pro rozmnoţování, překlad, 

zpracování, úpravy a jiné změny počítačových programŧ, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohl 

být počítačový program uţíván oprávněným nabyvatelem zpŧsobem, ke kterému je určen, včetně 

opravy chyb (čl. 5 odst. 1) či o výjimku umoţňující rozmnoţovat či překládat kód programu, je-

li to nutné pro získání informací o interoperabilitě s jinými programy (tzv. dekompilace podle čl. 

6). 

Mimosmluvní instituty uţití dále upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (dále jen „Směrnice o právní ochraně 

databází“), která upravuje jak autorské právo k databázi, tak zvláštní právo pořizovatele 

databáze. Čl. 6 stanoví pro členské státy povinné (odst. 1) i nepovinné (odst. 2) omezení 

autorského práva autora databáze ve prospěch oprávněného uţivatele databáze, které musí být 

v souladu s třístupňovým testem (odst. 3). Čl. 8 potom upravuje práva a povinnosti oprávněného 

uţivatele databáze vŧči pořizovateli databáze a čl. 9 nepovinné výjimky ze zvláštního práva 

pořizovatele databáze. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu 

na pronájem a pŧjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s 

autorským právem (dále jen „Směrnice 2006/115/ES o právu na pronájem a pŧjčování“) stanoví 

v čl. 6 fakultativní výjimky z výlučného práva na veřejné pŧjčování za podmínky zaplacení 

autorské odměny (určitá zařízení mohou být osvobozena od povinnosti tuto odměnu platit). Čl. 

10 upravující omezení práv souvisejících s právem autorským umoţňuje zakotvení výjimek 

podobných výjimkám podle Římské úmluvy. Vedle toho dává členským státŧm moţnost rozšířit 

výjimky z ochrany autorských práv na práva související. Veškerá tato omezení musí být v 

souladu s třístupňovým testem.  

3.2.2 SMĚRNICE 2001/29/ES 

Z hlediska úpravy mimosmluvních institutŧ je nejvýznamnější směrnicí Informační 

směrnice, která je provedením tzv. Internetových smluv WIPO na komunitární úrovni.  

Účelem této směrnice je přizpŧsobit současné autorské právo a práva s ním související 

v členských státech tak, aby odpovídala technologickému pokroku posledních desítek let a 

vhodným zpŧsobem reagovala na změny spojené se vznikem a rozvojem informační společnosti, 
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jako je zejména masové rozšíření internetu a zvláštnosti uţití autorských děl v on-line prostředí. 

V oblasti autorskoprávních výjimek a omezení to znamená také nutnost přehodnocení takových 

výjimek a omezení, které se při uţití v digitálním prostředí jeví jako příliš velký zásah do práv 

autorŧ, a jejich případné omezení.
34

 

Jakoţto směrnice harmonizační, klade si Informační směrnice za cíl zamezit tomu, aby 

přizpŧsobování právních řádŧ členských státŧ technologickému rozvoji vedlo k zásadním 

rozdílŧm v úpravách jednotlivých státŧ, které by se s dalším rozvojem dále prohlubovaly a 

mohly zpŧsobovat překáţky rozvoje vnitřního trhu.
35

 Za účelem sjednocení úpravy 

autorskoprávních výjimek a omezení v členských státech přináší směrnice katalog výjimek a 

omezení autorského práva, který je poměrně komplexní a samotnou směrnicí označen jako 

vyčerpávající. Tento katalog zakotvený v čl. 5 Informační směrnice obsahuje dvacet jedna 

výjimek a omezení, z toho pouze jedinou obligatorní. V případě dvaceti obligatorních výjimek a 

omezení je na zváţení členských státŧ, které z nich se rozhodnou zakotvit ve svém vnitrostátním 

právním řádu a mohou tak vycházet ze své právní tradice. Pokud se však rozhodnou této 

moţnosti vyuţít, rozsah jednotlivých výjimek a omezení nesmí přesáhnout rozsah stanovený 

směrnicí. Naopak zúţení jejich rozsahu a poskytnutí větší ochrany autorskému právu je v případě 

obligatorních výjimek dovoleno. 

Výjimka pro dočasné úkony rozmnoţování uvedená čl. 5 odst. 1 je jedinou povinnou 

výjimkou, kterou členské státy bezpodmínečně musí ve svém vnitrostátním právním řádu 

zakotvit, pokud se chtějí vyhnout řízení o porušení komunitárního práva. Fakultativní výjimky 

jsou taxativně stanoveny v odstavci 2 a 3 téhoţ článku, v odstavci 2 jde pouze o výjimky z práva 

na rozmnoţování v odstavci 3 o výjimky jak z práva na rozmnoţování, tak i z práva na sdělování 

děl veřejnosti a zpřístupňování jiných předmětŧ ochrany veřejnosti
36

. Odstavec 2 obsahuje 

zejména výjimku pro rozmnoţování na papír nebo podobný nosič při pouţití fotografické 

techniky či jiné techniky s podobnými účinky (reprografie) a výjimku pro rozmnoţování na 

jakýkoliv nosič fyzickou osobou pro její soukromé nekomerční uţití. Odstavec 3 potom zahrnuje 

např. výjimky pro uţití děl pro ilustrační účel při vyučování nebo vědeckém výzkumu, uţití ve 

prospěch osob zdravotně postiţených, citáty pro účely kritiky nebo recenze, uţití politických 

projevŧ a úryvkŧ veřejných přednášek či příleţitostné včlenění díla do jiného materiálu
37

.  

                                                 
34

 Srov. recitál č. 38 Informační směrnice 
35

 Srov. recitál č. 6 Informační směrnice 
36

 Podle čl. 5 odst. 4 Informační směrnice mohou členské státy podobně stanovit také výjimky nebo omezení týkající 

se práva na veřejné rozšiřování díla prodejem nebo jiným zpŧsobem v těch případech, kde je moţné stanovit 

výjimky a omezení práva na rozmnoţování. 
37

 Podrobněji výjimky a omezení zakotvené v čl. 5 Informační směrnice uvádím v kapitole věnující se jednotlivým 

mimosmluvním institutŧm uţití autorského díla v souvislosti s úpravou příslušné výjimky či omezení ve 

vnitrostátním právu. 
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Zvláštní povahu má výjimka zakotvená v čl. 5 odst. 3 písm. o) Informační směrnice, která 

umoţňuje členským státŧm ponechat další, v jejich vnitrostátním právním řádu jiţ existující 

výjimky a omezení, v čl. 5 neuvedené, za podmínky, ţe jde výlučně o analogové uţití v určitých 

případech menšího významu, které nenarušuje volný pohyb zboţí a sluţeb v rámci Společenství. 

Poslední z výjimek tak není označena konkrétně, ale pouze obecně podmínkami, které musí 

taková „čistě národní“ výjimka splňovat.  

Přestoţe Informační směrnice měla v oblasti výjimek a omezení slouţit k harmonizaci 

právní úpravy tak, aby její podstatné rozdíly v jednotlivých členských státech nebránily 

fungování a rozvoji jednotného vnitřního trhu, vzhledem k fakultativnosti zakotvení většiny 

výjimek a omezení není tlak na sjednocení úpravy příliš velký a i nadále tak mohou zŧstat 

poměrně velké odlišnosti.  

Existuje názor
38

, ţe harmonizačního účelu Informační směrnice nebylo v rámci právní 

úpravy autorskoprávních výjimek v jednotlivých členských státech v potřebné míře dosaţeno. 

Hlavním dŧvodem tohoto neúspěchu je stanovení seznamu dobrovolných výjimek v čl. 5 

Informační směrnice (s jedinou výjimkou obligatorní), který není příliš vhodným nástrojem 

k dosaţení harmonizace právní úpravy. Bylo by tak pravděpodobně vhodnější v komunitárním 

právu zakotvit větší mnoţství obligatorních výjimek, které by členské státy byly povinny 

zakotvit ve svém vnitrostátním právním řádu, a dosáhnout tak vyššího stupně harmonizace 

autorskoprávních výjimek a omezení. Návrhy na účelnější harmonizační úpravu vycházejí 

z potřeby zakotvit v obligatorní podobě zejména ty výjimky, které mají zajistit ochranu 

základních práv a svobod, nebo které mají znatelný dopad na vnitřní trh. Je zdŧrazňována 

potřeba stanoveních přesných formulací jednotlivých výjimek a omezení tak, aby byla příslušná 

ustanovení členskými státy implementována jednotně a neopakovala se situace po přijetí 

Informační směrnice: přestoţe členské státy implementovaly totoţná ustanovení, jejich 

formulace jim ponechávaly poměrně velkou volnost a zpŧsob implementace a interpretace těchto 

ustanovení je tak v jednotlivých členských státech často odlišný. Vedle seznamu obligatorních 

výjimek a omezení je navrhováno umoţnit členským státŧm přijmout na základě zásady 

subsidiarity také další, v tomto případě jiţ dobrovolné, výjimky a omezení vyhovující 

podmínkám třístupňového testu v závislosti na rozhodnutí jednotlivých členských státŧ. Mělo by 

jít o takové výjimky a omezení, které nemají ţádný znatelný dopad na vnitřní trh a rozvoj 

                                                 
38

 Srov. EECHOUD, M. van, HUGENHOLTZ, P. B., GOMPEL, S. van, GUIBAULT, L., HELBERGER, N. 

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2009. Exclusive Rights and Limitations. Z dalších případŧ kritiky také JANSSENS, M.-Ch. The 

issue of exceptions: reshaping the keys to the gates in the territory of literary, musical and artistic creation. In 

DERCLAYE, Estelle (ed.). Research handbook on the future of EU copyright. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing, 2009 

http://www.ivir.nl/staff/helberger.html
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informační společnosti. Moţností je zakotvení otevřené normy, obdoby konceptu fair use 

(uplatňovaného v USA) či zásady dobré víry, na základě které by bylo členským státŧm 

umoţněno přijmout další výjimky a omezení a reagovat tak na evropským zákonodárcem 

nepředvídaný technický i socioekonomický rozvoj. Taková otevřená norma by zmírňovala 

přísnost systému specifických a jednoznačně formulovaných výjimek a omezení zakotveného 

evropským zákonodárcem, který nemŧţe dostatečně rychle reagovat na nově vzniklé situace, a 

vnesla by do něj potřebnou flexibilitu.
39

 

3.3 PRAMENY VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY 

Ústavním základem pro zakotvení ochrany práv k duševnímu vlastnictví ve vnitrostátním 

právu České republiky je čl. 34 Listiny základních práv a svobod
40

, který stanoví, ţe „práva k 

výsledkŧm tvŧrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem”. V oblasti práva autorského a práv 

souvisejících s autorským právem je tímto zákonem a základním pramenem autorský zákon. 

Autorský zákon je speciálním zákonem ve vztahu k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen „občanský zákoník“), upravujícímu 

občanskoprávní vztahy (včetně vztahŧ autorskoprávních) jako obecný předpis. Proto i v této 

práci na ustanovení občanského zákoníku několikrát odkazuji. V případě vztahu mezi 

podnikateli však tímto obecným předpisem bude zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisŧ.  

Úprava mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla je obsaţena v autorském zákoně, 

ovšem ne bezvýjimečně – zvláštní autorskoprávní omezení nalezneme také v zákoně o vysokých 

školách.  

Vedle zákonné úpravy mohu zmínit vyhlášku č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy 

přístrojŧ k zhotovování rozmnoţenin, typy nenahraných nosičŧ záznamŧ a výše paušálních 

odměn. Jde o předpis provádějící autorský zákon, konkrétně jeho ustanovení § 25 stanovující 

právo na odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu fyzických osob a 

vlastní vnitřní potřebu fyzických osob podnikajících a právnických osob (§ 30 AZ a § 30a AZ). 

  

                                                 
39

 Srov. také JIRSA, J. Výjimky a omezení v autorském právu a jejich perspektiva na mezinárodní úrovni. In KŘÍŢ, 

J., et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 73-74 
40

 Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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3.3.1 ÚPRAVA MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ DÍLA V AUTORSKÉM ZÁKONĚ 

Mimosmluvní instituty uţití autorského díla autorský zákon upravuje z většiny ve svém 

dílu 4, který je nazván „Výjimky a omezení práva autorského“. Přestoţe po výše uvedené velké 

novelizaci autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. je úprava v dílu 4 lépe systematicky 

uspořádána, najdeme některé zákonné licence i mimo tento díl v jiných ustanoveních autorského 

zákona. Jedná se zejména o výjimky a omezení ve vztahu k autorskému právu k počítačovým 

programŧm (§ 66 AZ), k právŧm souvisejícím s právem autorským (§ 72, 76 odst. 3 AZ) či k 

zvláštnímu právu pořizovatele databáze (§ 91 a § 92 AZ).  

Výluku určitých děl z autorskoprávní ochrany z dŧvodu veřejného zájmu upravuje 

ustanovení § 3 AZ, uţití autorských děl volných potom ustanovení § 28 AZ. Úpravu tzv. 

náhradní odměny v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní 

potřebu najdeme v ustanovení § 25 AZ. S mimosmluvním uţitím autorských děl také souvisí 

úprava účinných technických prostředkŧ ochrany práv podle autorského zákona a informací o 

správě práv k dílu (§ 43 a § 44 AZ). 

3.3.2 PŘIZPŮSOBENÍ ÚPRAVY MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ DÍLA SMĚRNICI 

2001/29/ES  

Přijetí Informační směrnice a potřeba jejího provedení v právním řádu České republiky 

vedla k zatím největší novelizaci aktuálně účinného autorského zákona, která se z velké části 

dotkla právě úpravy mimosmluvních institutŧ uţití díla. 

Členské státy měly povinnost uvést svŧj vnitrostátní právní řád do souladu s Informační 

směrnicí do 22. prosince 2002. Státy, které vstupovaly do Evropské unie aţ po tomto datu, měly 

tuto povinnost splnit do data svého vstupu do Evropské unie, v případě České republiky tedy do 

1. května 2004. Proces implementace byl velmi komplikovaný, zejména z dŧvodu nutných změn 

v oblasti autorskoprávních výjimek a omezení na základě čl. 5 Informační směrnice, a většina 

členských státŧ (včetně České republiky) výše uvedený termín nedodrţela.
41

 

V době přípravy v současnosti účinného autorského zákona Informační směrnice 

existovala pouze ve formě návrhu.
42

 Český zákonodárce z tohoto návrhu při přípravě zákona 

vycházel, avšak vzhledem k tomu, ţe návrh směrnice později doznal dalších změn, některá 

                                                 
41

 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 

a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 56-57 
42

 Srov. Dŧvodová zpráva vládnímu návrhu zákona č. 216/2006, sněmovní tisk č.  1111/0, dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz> 
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ustanovení autorského zákona úplně neodpovídala znění, ve kterém byla směrnice přijata, a bylo 

tak nutné autorský zákon tomuto konečnému znění přizpŧsobit. K tomu došlo zákonem č. 

216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisŧ a některé další zákony. Ten se stal v pořadí jiţ čtvrtou, avšak dosud největší, 

novelizací autorského zákona. Jak uvádí dŧvodová zpráva k tomuto zákonu
43

, nutnost novelizace 

vznikla také z dŧvodu nepřesnosti či neúplnosti některých ustanovení autorského zákona, která 

vyšla najevo v prŧběhu bezmála pěti let účinnosti zákona a neúplné transpozice Směrnice Rady 

92/100/EHS o právu na pronájem a na pŧjčování, jakoţ i o některých právech souvisejících 

s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví
44

 (dále jen „Směrnice 92/100/EHS o právu 

na pronájem a na pŧjčování“).
45

  

Dŧvodová zpráva zdŧrazňuje dŧleţitost jednotné úpravy výjimek a omezení práva 

autorského a práv s ním souvisejících s ohledem na rozvoj vnitřního trhu s předměty duševního 

vlastnictví. Jedním z hlavních cílŧ novely, označované také jako „euronovela autorského 

zákona“, je tuto oblast komplexně upravit a harmonizovat zejména s ohledem na čl. 5 Informační 

směrnice, který stanoví taxativní výčet autorskoprávních výjimek a omezení. Novela přináší 

nový název dílu 4 AZ „Výjimky a omezení práva autorského“ (dříve pouze „Omezení práva 

autorského“) a novou úpravu tohoto dílu – v zásadě byla změněna všechna jeho ustanovení a 

přidána některá ustanovení nová. V oblasti mimosmluvních institutŧ uţití (ani v ostatních 

oblastech, které upravuje) však novela nepřinesla zásadní změny a je tak moţné říci, ţe jde spíše 

o novelu technickou.
46

  

Novinkami, které novela v prací sledované oblasti přinesla, jsou zákonná licence pro 

nepodstatné vedlejší uţití díla v ustanovení § 38c AZ
47

 a licence pro sociální zařízení 

v ustanovení § 38e AZ
48

. Ustanovení § 30a AZ upravující výjimku pro zhotovení tiskové 

rozmnoţeniny díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným 

postupem s podobnými účinky bylo výrazně rozšířeno. Umoţňuje tak nově zhotovení takové 

rozmnoţeniny nejenom fyzickým osobám (či na jejich objednávku) pro jejich osobní potřebu, ale 

také právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám či na jejich objednávku, obojí za 

                                                 
43

 Dŧvodová zpráva vládnímu návrhu zákona č. 216/2006, sněmovní tisk č.  1111/0, dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz> 
44

 Tato směrnice byla několikrát podstatně měněna, a proto byla z dŧvodu přehlednosti zrušena a nahrazena výše jiţ 

zmíněnou směrnicí 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006. 
45

 Dalšími dŧvody novelizace byla potřeba implementace nové Směrnice 2004/48/ES o dodrţování práv duševního 

vlastnictví a dále také Směrnice 2001/84/ES o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého 

díla, která v době přijímání zákona ještě nebyla známa ve své finální verzi. 
46

 Srov. TŦMA, P. Harmonizační novela AZ si nechala prostor pro další novelu. Právní zpravodaj. 2006, č. 8, s. 3 
47

 Podle čl. 5 odst. 3 písm. i) Informační směrnice 
48

 Podle čl. 5 odst. 2 písm. e) Informační směrnice 
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podmínky nepřekročení vlastní vnitřní potřeby této osoby a řádného a včasného zaplacení 

odměny autorovi. Rozšíření této výjimky je v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. a) Informační 

směrnice a povaţuji je za poměrně podstatnou změnu. Také v případě knihovní licence podle 

ustanovení § 37 AZ došlo k některým podstatnějším změnám a rozšíření této výjimky, a to jak na 

základě Informační směrnice, tak na základě Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na 

pŧjčování
49

. 

V ostatních případech se jedná spíše o zpřesnění, určité (ne tolik výrazné) změny rozsahu 

jednotlivých výjimek a omezení za účelem dosaţení souladu s čl. 5 Informační směrnice, dále i o 

menší změny s Informační směrnicí přímo nesouvisející. Současně byla, zejména z dŧvodŧ 

systematických, některá ustanovení přemístěna do dílu 4 AZ z jiných částí zákona. Takto např. 

byla výjimka z ochrany ve veřejném zájmu pro politický projev a řeč pronesenou při úředním 

jednání v ustanovení § 3 písm. c) AZ zrušena a na základě čl. 5 odst. 3 písm. f) Informační 

směrnice přesunuta mezi zákonné licence, konkrétně do ustanovení § 34 písm. d) AZ. Některá 

ustanovení byla rozdělena a přibyla tak ustanovení nová označená písmeny. Formulace 

třístupňového testu v ustanovení § 29 AZ byla pozměněna v souladu s čl. 5 odst. 5 Informační 

směrnice tak, jak jiţ jsem uvedla výše.  

Ze seznamu fakultativních výjimek obsaţených v čl. 5 odst. 2 a odst. 3 Informační 

směrnice se český zákonodárce rozhodl pro zakotvení všech, s výjimkou zákonné licence pro 

uţití pro účely karikatury, parodie, parafráze a koláţe. Ta sice ve vládním návrhu zákona byla 

obsaţena, v přijatém znění novely se však jiţ neobjevila. 

Novelizace znamenala změny autorského zákona také mimo jeho díl 4. Z těchto změn je 

pro oblast mimosmluvního uţití autorských děl podstatná ta v ustanovení § 12 AZ upravujícím 

právo uţít autorské dílo. V odstavci 5 tohoto ustanovení byla doplněna věta, která stanoví, ţe 

„dílo lze uţít i jiným zpŧsobem neţ zpŧsoby uvedenými v odstavci 4“. To znamená, ţe výčet 

zpŧsobŧ uţití díla obsaţený v ustanovení § 12 odst. 4 AZ je pouze demonstrativní a dílo tak lze 

uţít i jinými zpŧsoby. Doplnění upřesňující věty bylo dŧleţité z hlediska sporŧ o výklad tohoto 

ustanovení.  

V ustanovení § 66 AZ upravujícím omezení rozsahu autorových práv k počítačovému 

programu došlo k několika změnám, jejichţ účelem bylo přesnější provedení Směrnice o právní 

ochraně počítačových programŧ. 

S mimosmluvním uţitím děl souvisí také úprava účinných technických prostředkŧ 

ochrany práv podle autorského zákona. Novinkou zaloţenou na čl. 6 Informační směrnice je 

ustanovení § 43 odst. 1 AZ, které obsahuje skutkovou podstatu nového autorskoprávního deliktu, 

                                                 
49

 Tato byla později nahrazena Směrnicí 2006/115/ES o právu na pronájem a na pŧjčování. 
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obcházení účinných technických prostředkŧ ochrany práv. Ustanovení § 43 odst. 4 nově řeší 

problematiku účinných technických prostředkŧ ochrany práv v souvislosti s oprávněným uţitím 

díla na základě autorskoprávních výjimek a omezení. Uţivatelé mají nárok na umoţnění 

oprávněného uţití vŧči majitelŧm práv
50

, kteří pouţili technické prostředky ochrany, a to v 

rozsahu nezbytném k vyuţití těchto výjimek. Nejde ovšem o veškeré výjimky, ale pouze o ty 

taxativně stanovené v ustanovení § 43 odst. 4 AZ
51

.  

Konkrétnější komentář k jednotlivým změnám, které tato novelizace autorského zákona 

přinesla v souvislosti s jednotlivými zákonnými licencemi a případy volného uţití, obsahuje 

kapitola věnující se těmto institutŧm jednotlivě.  

Vzhledem k tomu, ţe zákon č. 216/2006 Sb. nabyl účinnosti aţ 22. května 2006 a Česká 

republika tak nedodrţela termín pro přizpŧsobení vnitrostátního právního řádu Informační 

směrnici (do 1. května 2004, tedy dne vstupu ČR do Evropské unie), bylo s Českou republikou 

zahájeno „řízení o porušení Smlouvy“ podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie
52

. 

Ţaloba k Evropskému soudnímu dvoru byla Evropskou komisí podána 30. 1. 2006
53

, po přijetí 

uvedené novely autorského zákona byla vzata zpět.  

3.3.3 SOULAD ÚPRAVY MIMOSMLUVNÍCH INSTITUTŮ UŽITÍ DÍLA S MEZINÁRODNÍM A 

KOMUNITÁRNÍM PRÁVEM 

Velká novelizace autorského zákona z roku 2006 tak, jak byla popsána výše, významným 

zpŧsobem přispěla k dosaţení souladu právní úpravy mimosmluvních institutŧ uţití autorského 

díla se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodního práva a zejména z členství v 

Evropské unii. Ustanovení autorského zákona upravující jednotlivé instituty mimosmluvního 

uţití tak v současnosti v zásadě vyhovují Bernské úmluvě, VÚAP, Římské úmluvě, dohodě 

TRIPS i tzv. Internetovým smlouvám WIPO, současně také předpisŧm komunitárního práva, 

zejména Informační směrnici, Směrnici o právní ochraně počítačových programŧ, Směrnici o 

právní ochraně databází a Směrnici 2006/115/ES o právu na pronájem a pŧjčování. 

Tento soulad, jak jiţ bylo naznačeno, bohuţel není bezvýjimečný, problematickým 

ustanovením je zejména ustanovení § 23 AZ upravující provozování rozhlasového či televizního 

vysílání. Také v případě některých dalších ustanovení autorského zákona upravujících 

                                                 
50

 Srov. TŦMA, P. Harmonizační novela autorského zákona si nechala prostor pro další novelu. Právní zpravodaj. 

2006, 8, s. 4 
51

 Jedná se o výjimky podle § 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 

a § 38e AZ. 
52

 Dříve čl. 226 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 
53

 Ţaloba Evropské komise, věc C-46/06, dostupná z WWW: <http://curia.europa.eu>  
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mimosmluvní instituty uţití mohou vzniknout pochybnosti o jejich souladu s komunitárním 

právem. Těmto se budu věnovat dále v rámci výkladu k jednotlivým institutŧm. 

3.3.4 USTANOVENÍ § 23 AUTORSKÉHO ZÁKONA A JEHO PROMĚNY 

Ustanovení § 23 AZ
54

 upravuje jeden ze zpŧsobŧ sdělování díla veřejnosti, a to 

provozování rozhlasového či televizního vysílání. Tím rozumí „zpřístupňování díla vysílaného 

rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky zpŧsobilého k příjmu rozhlasového či 

televizního vysílání“. V praxi jde zejména o zpřístupňování vysílaných autorských děl 

v restauracích, obchodech a jiných typech provozoven prostřednictvím televizních nebo 

rozhlasových přijímačŧ v těchto zařízeních umístěných zákaznické veřejnosti, faktické 

uskutečnění příjmu však nutné není, postačí poskytnutí moţnosti vnímat takové vysílání.
55

 

Ustanovení ve své větě druhé a třetí upravuje dva zvláštní případy provozování rozhlasového či 

televizního vysílání díla.  

Prvním je provozování rozhlasového nebo televizního vysílání ubytovaným v rámci 

poskytování sluţeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách 

určených k soukromému uţívání ubytovanými osobami (jde zejména o hotelové pokoje). Pro 

tento případ ustanovení stanoví výjimku, která se týká autorské odměny za toto provozování 

vysílání, jejíţ výše je omezena a nesmí tak přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj 

stanovené v zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 

některých zákonŧ (tzv. koncesionářský poplatek), a to v úhrnu za všechny kolektivní správce, 

vykonávající příslušná majetková práva autorŧ. Uplatnění tohoto ustanovení je podmíněno 

existencí právního vztahu ubytování a netýká se tak např. nájmu prostor slouţících k bydlení, jak 

vyplývá z restriktivního výkladu, který je nutno pouţít vţdy v případě výkladu autorskoprávních 

výjimek a omezení. Stejně tak je nutné, aby přijímače byly umístěny v soukromých prostorách 

slouţících k ubytování, nikoliv v prostorách společných, jako jsou např. společenské místnosti.
56

  

                                                 
54

 Aktuální znění § 23 AZ: „Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla 

vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky zpŧsobilého k příjmu rozhlasového či televizního 

vysílání. Za zpřístupňování díla pomocí přístrojŧ technicky zpŧsobilých k příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání ubytovaným v rámci poskytování sluţeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v 

prostorách určených k soukromému uţívání ubytovanými osobami, přísluší autorŧm odměna, která v úhrnu za 

všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním 

zákonem.  Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovaţuje zpřístupňování 

díla pacientŧm při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.“ 
55

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 272-273 
56

 Srov. tamtéţ, s. 275 



26 

 

Druhým zvláštním případem je provozování rozhlasového nebo televizního vysílání 

pacientŧm při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, které není povaţováno 

za provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 18 odst. 3 AZ
57

. Pod rozsah této 

výjimky mŧţeme zařadit vysílání ve všech zdravotnických zařízeních včetně např. lázeňských, 

ale pouze při poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

tedy nikoliv např. v čekárnách takových zařízení.
58

 Zejména se bude jednat o vysílání v prostoru 

nemocničních pokojŧ. 

V aktuálním citovaném znění je ustanovení § 23 účinné od 19. května 2008, kdy nabyla 

účinnosti novela AZ, zákon č. 168/2008 Sb.
59

 Znění ustanovení § 23, jak jej obsahoval autorský 

zákon při svém přijetí (7. dubna 2000) i nabytí účinnosti (1. prosince 2000), však bylo odlišné. 

Neobsahovalo ţádné výjimky a provozování rozhlasového či televizního vysílání díla 

prostřednictvím přístrojŧ umístěných na hotelových pokojích či ve zdravotnických zařízeních 

bylo povaţováno za uţití ve smyslu autorského zákona. Jako takové také bylo spojeno 

s povinností uzavřít licenční smlouvu.  

Zákonem č. 81/2005 Sb.
60

 bylo však ustanovení § 23 AZ novelizováno a přineslo tak do 

autorského zákona tzv. hotelovou výjimku a výjimku pro zdravotnická zařízení. Hotelová 

výjimka znamenala vynětí „zpřístupňování díla pomocí přístrojŧ technicky zpŧsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování sluţeb spojených s 

ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému uţívání 

ubytovanými osobami“, z klasického reţimu provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Přestoţe se jednalo o případ tzv. druhotného uţití, kdy třetí osoba umoţňuje ubytovaným 

osobám sledovat vysílání, tedy sdělování díla veřejnosti podle § 18 odst. 1 AZ
61

, takové 

zpřístupňování díla se nadále podle ustanovení § 18 odst. 3 AZ nemělo povaţovat za 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. To znamená, ţe v případě takového uţití 

nebylo nutné uzavřít s nositelem práv, respektive s kolektivním správcem licenční smlouvu ani 

platit autorskou odměnu. Tato výjimka obsaţená v poslaneckém návrhu zákona byla senátním 

pozměňovacím návrhem rozšířena i na zpřístupňování díla pacientŧm při poskytování zdravotní 

péče ve zdravotnických zařízeních.  

                                                 
57

 Podle tohoto ustanovení „sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umoţňujícího nebo 

zajišťujícího takové sdělování.“ 
58 

Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 275 
59

 Zákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonŧ 
60

 Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonŧ 
61

 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 112 
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Citovaná změna ustanovení § 23 AZ byla od počátku problematická z hlediska souladu 

tohoto ustanovení, zejména výjimky týkající se ubytovaných osob, s mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána. Jedná se zde totiţ o vyloučení daných případŧ z rozsahu 

výlučného práva autora na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání díla
62

, tedy 

povahou o zákonnou licenci
63

 (dokonce bezúplatnou), kterou však mezinárodní právo 

neumoţňuje, jak bylo namítáno mnohými odborníky jiţ před přijetím dotčené novely. 

Ustanovení se dostalo do v rozporu zejména s čl. 11 bis odst. 1 Bernské úmluvy a dále také s 

WCT
64

 (čl. 8), upravujícími výlučné právo autora na sdělování díla veřejnosti. Stejně tak je nutné 

upozornit na čl. 10 WCT a č. 13 dohody TRIPS, které ukládají smluvním státŧm povinnost při 

uplatňování Bernské úmluvy podřídit veškerá autorskoprávní omezení a výjimky třístupňovému 

testu. Tato výjimka by se mohla jevit jako příliš široká a nedostatečně odŧvodněná výhoda pro 

skupinu provozovatelŧ
65

 ubytovacích (případně také zdravotnických) zařízení. Provozovatelé 

ubytovacích zařízení uţívají autorská díla provozováním jejich vysílání zejména za účelem 

poskytnutí lepších sluţeb svým klientŧm, coţ je jistě zahrnuto v ceně za ubytování. Ubytovatelé 

tímto sledují zvýšení svých příjmŧ, tedy čistě svŧj soukromý zájem. V ţádném případě se také 

nemŧţe jednat o uţití pro osobní potřebu provozovatelŧ.
66

 V dŧsledku toho je takovou výjimku 

obtíţné ospravedlnit a z hlediska třístupňového testu (který se vztahuje na všechny výjimky a 

omezení autorského práva včetně této) by nemusela obstát. Potenciálně by tak bylo moţné 

takovouto výjimku napadnout i v řízení o porušení dohody TRIPS v rámci tzv. mechanismu 

DSU v rámci WTO.  

Dané ustanovení současně v tomto znění nebylo v souladu s komunitárním právem, 

konkrétně s Informační směrnicí a jejím čl. 3, který zakotvuje právo na sdělování děl veřejnosti a 

práva na zpřístupnění jiných předmětŧ ochrany veřejnosti, a čl. 5, který stanoví taxativní výčet 

moţných výjimek a omezení autorského práva, přičemţ ani jedna z výjimek v ustanovení § 23 

AZ nespadala do rozsahu tohoto výčtu. Argumentem předkladatelŧ dotčené novely bylo tvrzení, 

ţe sdělování autorských děl se odehrává v soukromém prostoru a nejde tedy o veřejnou produkci 

díla.
67

  

Po přijetí výše citované novely zahájila Evropská komise s Českou republikou „řízení o 

porušení Smlouvy“ (v říjnu roku 2005). Česká republika byla Evropskou komisí formálně 
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Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 275  
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 112 
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 Srov. tamtéţ, s. 112 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 276 
66

 Srov. TŦMA, P. Kriticky k novele autorského zákona. Právní rádce. 2004, č. 1, s. 70 
67

 Srov. Dŧvodová zpráva k poslaneckému návrhu zákona č. 81/2005 Sb., sněmovní tisk č. 499/0, dostupný z 

WWW: <http://www.psp.cz>  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=499
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upozorněna, ţe se Evropská komise domnívá, ţe výjimka pro hotelové pokoje není v souladu 

s čl. 3 odst. 1 a 2 a s čl. 5 odst. 5 Informační směrnice. Vzhledem k tomu, ţe v té době jiţ 

probíhalo řízení o předběţné otázce v podobné věci (SGAE v. Rafael Hoteles, viz dále), vláda 

České republiky povaţovala za vhodné vyčkat, neţ bude známa závazná interpretace poměrně 

nejasného pojmu komunitárního práva „sdělování veřejnosti“ Evropským soudním dvorem, coţ 

také Evropské komisi oznámila ve svém vyjádření. Evropská komise se prozatím spokojila s  

příslibem změny autorského zákona v případě, ţe to bude s ohledem na výklad pojmu „sdělování 

veřejnosti“ Evropským soudním dvorem nutné, a řízení prozatím odloţila.
68

  

Dne 7. prosince 2006 byl Evropským soudním dvorem vydán rozsudek ve věci Sociedad 

General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles
69

, který byl rozhodnutím o 

předběţné otázce, týkající se výkladu pojmu „sdělování veřejnosti“. V této věci se jednalo o spor 

mezi španělským kolektivním správcem jako ţalujícím a společností vlastnící hotel jako 

ţalovanou o výklad pojmu „sdělování veřejnosti“, a to v souvislosti se sdělováním autorských 

děl prostřednictvím televizních přijímačŧ v hotelových pokojích, tedy o stejnou problematiku. 

Ze závazného výkladu provedeného Evropským soudním dvorem je pro nás podstatný 

závěr, ţe pouhé umístění televizních přijímačŧ v hotelových pokojích, není jako takové 

sdělováním veřejnosti ve smyslu Informační směrnice. Takovým sdělováním veřejnosti však jiţ 

bude poskytnutí signálu prostřednictvím přijímačŧ umístěných v hotelových pokojích 

ubytovaným osobám, a to bez ohledu na techniku přenosu signálu. Souhlas autorŧ vysílaných děl 

s vysíláním těchto děl prostřednictvím rozhlasu či televize se týká pouze přímých uţivatelŧ 

vysílání (tzn. zde drţitelŧ přijímačŧ), avšak ne jiţ jejich dalšího sdělování veřejnosti, jakou jsou 

osoby ubytované v hotelových pokojích. Tyto osoby je nutno povaţovat za veřejnost vzhledem k 

tomu, ţe klienti takových zařízení se většinou rychle střídají a jedná se tak o dosti vysoký počet 

osob. Soukromá povaha hotelových pokojŧ nebrání tomu, aby se jednalo o sdělování veřejnosti a 

je tak irelevantní, zda se příjemci takového vysílání nacházejí na místech veřejně přístupných či 

na místech neveřejných, jako jsou hotelové pokoje. Je také nevýznamné, jestli ubytované osoby 

televizní přijímače skutečně vyuţily, postačí, ţe tuto moţnost měly, tedy měly k vysílaným 

dílŧm přístup.
70

 Podobná předběţná otázka byla Evropskému soudnímu dvoru poloţena také 

Krajským soudem v Praze (OSA v. Miloslav Lev
71

).  Po rozhodnutí ve věci SGAE v. Rafael 

Hoteles však jiţ Krajský soud otázku povaţoval za zodpovězenou a netrval na ní.  

                                                 
68

 Srov. Dŧvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č 168/2008 Sb., sněmovní tisk č. 289/0, dostupný z WWW: 
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 Srov. Rozsudek Evropského soudního dvora, věc C-306/05, dostupný z WWW: <http://curia.europa.eu>, zejména 

body 38, 41, 43, 47, 54 
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 Ţádost o rozhodnutí o předběţné otázce, věc C-282/06, dostupná z WWW: <http://curia.europa.eu> 
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Ve světle citovaného výkladu jiţ nemohl obstát argument navrhovatelŧ zákona, ţe se 

v případě hotelových pokojŧ nejedná o veřejné sdělování a nevzniká tak nárok na autorskou 

odměnu, a bylo zřejmé, ţe ustanovení § 23 AZ je v rozporu s komunitárním právem a bude ho 

nutné změnit. K tomu také následně byla Česká republika nepřímo vyzvána ţádostí Evropské 

komise o informaci, zda jiţ bylo dotčené ustanovení uvedeno do souladu s Informační směrnicí.  

Vládní návrh novely autorského zákona v reakci na tuto situaci úplně rušil tzv. hotelovou 

výjimku, výjimku pro zdravotnická zařízení zachoval. V Poslanecké sněmovně však byl návrh 

pozměněn tak, ţe na základě přijatého znění novely (jiţ citovaný zákon č. 168/2008, Sb.) 

hotelová výjimka nebyla úplně zrušena, ale pouze omezena ustanovením o limitaci výše autorské 

odměny. Výjimka pro zdravotnická zařízení zŧstala beze změny.  

Ani tato novelizace se mi však nezdá být vhodným řešením problému, a to jak ve vztahu 

k hotelové výjimce, která sice jiţ není zákonnou licencí, avšak došlo spíše jen k jejímu 

„zmírnění“, tak ve vztahu k výjimce pro zdravotnická zařízení. Ta zŧstala zachována 

v pŧvodním znění, přestoţe moţnost jejího zakotvení z mezinárodního ani komunitárního práva 

nevyplývá. Nejde tedy dle mého názoru o konečné řešení a je jen otázkou času, kdy bude nutné 

přistoupit k razantnější změně, tedy zrušení obou výjimek. 

Z hlediska legislativně technického ani zařazení těchto výjimek do dílu 3 autorského 

zákona s názvem „Vznik a obsah práva autorského“ není příliš vhodné a tato ustanovení by tak 

měla být zařazena spíše do dílu 4 autorského zákona, čemuţ by povaha a účel těchto ustanovení 

spíše odpovídal. Odkaz na ustanovení § 18 odst. 3 AZ ve větě třetí ustanovení § 23 AZ se také 

nezdá příliš smysluplným. Zpřístupňování díla pacientŧm při poskytování zdravotní péče ve 

zdravotnických zařízeních nemŧţe být „pouhým provozováním zařízení umoţňujícího nebo 

zajišťujícího takové sdělování“ podle § 18 odst. 3 AZ, je případem sdělování veřejnosti podle 

ustanovení § 18 odst. 1 AZ
72

.  

Vývoj po novelizaci ustanovení § 23 AZ zákonem č. 168/2008, Sb. byl také poměrně 

zajímavý. Kolektivní správci autorských práv poţadovali dodatečné zaplacení autorských odměn 

za období od zakotvení hotelové výjimky do novelizace tohoto ustanovení za uţití autorských 

děl provozováním rozhlasových a televizních přijímačŧ v pokojích hotelŧ a jiných ubytovacích 

zařízení. Poţadavky vycházely z názoru, ţe vzhledem k rozporu hotelové výjimky s Bernskou 

úmluvou je z dŧvodu aplikační přednosti mezinárodních smluv dle čl. 10 Ústavy v případě 

rozporu se zákonem nutno pouţít mezinárodní smlouvu a nikoliv zákon. V této situaci je tak 

nutné aplikovat Bernskou úmluvu namísto ustanovení § 23 AZ a povinnost platit autorskou 
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odměnu v dŧsledku toho nikdy nezanikla. Tento argument potvrdil rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 22. října 2008
73

, který tak autorŧm (a dalším nositelŧm práv) přiznal právo na odměnu i 

za období, ve kterém podle znění ustanovení § 23 AZ nebylo odměnu nutné platit. Stejný princip 

však nelze pouţít v případě Informační směrnice.
74

 Na základě teorie přímého účinku směrnic je 

sice za splnění určitých podmínek moţné dovolat se účinnosti včas neprovedených ustanovení 

směrnice jednotlivcem vŧči státu (přímý vertikální účinek). To ovšem není moţné ve vztahu 

mezi jednotlivci (přímý horizontální účinek), o který se jednalo v této věci.
75

 

4. JEDNOTLIVÉ MIMOSMLUVNÍ INSTITUTY UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA  

V této kapitole se věnuji všem druhŧm mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla, 

které autorský zákon upravuje – uţití volných děl, volnému uţití díla a zákonným licencím – 

včetně pojednání o jednotlivých ustanoveních autorského zákona, která tyto instituty upravují.  

4.1 UŽITÍ VOLNÝCH DĚL  

Volná díla a jejich uţití upravuje autorský zákon v ustanovení § 28. Za volná díla 

povaţujeme taková autorská díla, u kterých jiţ uplynula doba trvání majetkových práv. Délka 

trvání majetkových práv je stanovena v § 27 AZ. Obecně autorova majetková práva trvají od 

vytvoření díla po dobu autorova ţivota a dále 70 let po jeho smrti, určité odchylky se týkají díla 

spoluautorŧ, díla anonymního a pseudonymního, díla audiovizuálního. Co se týče práv 

s autorským právem souvisejících, na která se § 28 odst. 1 AZ obdobně pouţije, doba trvání 

majetkových práv je kratší, obecně padesátiletá.
76
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Podle současné úpravy se jiným zpŧsobem autorské dílo dílem volným stát nemŧţe.
77

  

V minulosti platilo, ţe dílo se stane volným také v případě, ţe autor neměl ţádné dědice, kteří by 

mohli zdědit jeho majetková práva k dílu, případně pokud jeho dědici dědictví odmítli (§ 35 

zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých). Dnes jiţ za této situace 

práva připadnou státu, jde o tzv. odúmrť podle občanského zákoníku. Ani v případě, ţe 

majetková práva zdědí právnická osoba a tato následně zanikne bez právního nástupce, 

majetková práva nezaniknou. Euronovela autorského zákona přinesla nový odstavec 3 § 26, 

který pamatuje právě na tuto situaci, a stanoví, ţe i tomto případě připadají majetková práva 

státu.  

Volná díla mŧţe kaţdý v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 AZ bez dalšího volně 

uţívat, a to jakýmkoliv zpŧsobem bez nutnosti ţádat o souhlas nositele majetkových práv k dílu 

(v zásadě dědice). Omezením uţití volného díla je pouze tzv. postmortální ochrana díla, jejíţ 

podstatou je zajištění přiměřené míry ochrany díla i po smrti jeho autora. Postmortální ochrana je 

upravena v ustanovení § 11 odst. 5 AZ, které je v souladu s čl. 6 bis Bernské úmluvy. Zahrnuje 

zákaz osobovat si autorství k dílu, povinnost uţívat dílo jen takovým zpŧsobem, který nesniţuje 

jeho hodnotu a povinnost uvést při uţití díla jméno autora, nejde-li o dílo anonymní a je-li to 

v daném konkrétním případě obvyklé. Podmínka uţití díla zpŧsobem nesniţujícím jeho hodnotu 

musí být posouzena individuálně při konkrétním uţití volného díla, jako je např. nové vydání 

volného díla literárního. Za uţití vyhovující této podmínce mŧţeme povaţovat redakční 

jazykové úpravy
78

, které nakladatel díla provede z dŧvodu dosaţení srozumitelnosti starších děl. 

Takové úpravy, pokud budou provedeny pečlivě a správně, slouţí spíše k zachování hodnoty 

daného díla tak, ţe umoţňují jeho pochopení i současným čtenářŧm.  

Aktivně legitimovanými k uplatnění práva na postmortální ochranu jsou osoby autorovi 

blízké (podle § 116 občanského zákoníku), právnické osoby sdruţující autory a příslušný 

kolektivní správce, a to, jak ustanovení § 11 AZ uvádí, i po uplynutí majetkových práv, tedy i 

v případě děl volných.  

Uţití volných děl je zásadně bezplatné, na volná díla se nevztahují ustanovení upravující 

volné uţití a zákonné licence, coţ by z povahy věci bylo nadbytečné.
79

 Úprava volných děl se 

pouţije pro všechny druhy autorských děl, tedy i pro počítačové programy. 

Ustanovení § 28 AZ upravuje v odst. 2 a odst. 3 právo zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu, k němuţ uplynula doba trvání majetkových práv. Toto právo, které je 
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právem s autorským právem souvisejícím, vzniká osobě, která oprávněně zveřejní dosud 

nezveřejněné volné dílo. Dílo tak jiţ dále nepodléhá obecnému reţimu volných děl a jeho 

zveřejniteli vznikají výlučná majetková práva ke zveřejněnému dílu ve stejném rozsahu, v jakém 

by je měl autor díla v případě, ţe by jeho majetková práva ještě trvala. Tato majetková práva 

zveřejnitele se od majetkových práv autora liší kratší dobou trvání (25 let).  

Povinnost zakotvit právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu vyplývá z čl. 4 

Směrnice o době ochrany autorského práva, stejně jako doba trvání tohoto majetkového práva. 

Tato směrnice také umoţňuje poskytovat ochranu kritickým a vědeckým vydáním volných děl, 

čehoţ ale náš zákonodárce nevyuţil. V ostatních aspektech nejsou volná díla v komunitárním ani 

v mezinárodním právu autorském upravena. 

4.2 VOLNÁ UŽITÍ 

Volné uţití je v praxi nejčastěji realizovaným mimosmluvním institutem uţití autorských 

děl. Je upraveno v ustanovení § 30 AZ a od novelizace zákonem č. 216/2006 Sb., která 

znamenala rozšíření tohoto institutu v souladu s komunitárním právem, také v ustanovení § 30a 

AZ (ovšem toto ustanovení zahrnuje i zákonné licence). Podstatou volného uţití je zákonné 

stanovení určitého zpŧsobu uţití díla, který autorský zákon nepovaţuje za uţití, a tedy nemŧţe 

být zásahem do autorského práva. Při realizaci volného uţití autorského díla je vţdy nutné brát 

zřetel na ustanovení § 29 odst. 1 AZ, tedy zajistit soulad takového volného uţití s třístupňovým 

testem. 

Za volné uţití je moţné označit také uţití děl vyňatých z autorskoprávní ochrany 

z dŧvodu veřejného zájmu podle ustanovení § 3 AZ. 

4.2.1 VOLNÁ UŽITÍ PODLE § 30 AUTORSKÉHO ZÁKONA  

Ustanovení § 30 odst. 1 upravující volná uţití vyjadřuje obecnou autorskoprávní zásadu, 

podle které se uţití díla pro osobní potřebu fyzické osoby nepovaţuje za uţití ve smyslu 

autorského zákona.
80

 Z toho vyplývá, ţe oprávněnost takového jednání není podmíněna svolením 

autora. Uţití díla pro osobní potřebu fyzické osoby je zásadně omezeno svým účelem, nesmí jím 

být dosaţení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.  
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Uţití pro osobní potřebu se v praxi realizuje velmi často a nutnost ţádat autory o souhlas 

při kaţdém takovém uţití by velmi komplikovala běţný ţivot, nehledě na to, ţe by splnění této 

povinnosti prakticky nebylo moţné kontrolovat. To samozřejmě nemŧţe znamenat rezignaci na 

ochranu autorských práv autorŧ takto uţívaných děl. Proto je také dŧleţité omezení pouze na 

potřebu osobní, stanovení nekomerčního účelu uţití a odkaz na ustanovení § 25 AZ. 

Pojem osobní potřeby zákon nijak nevymezuje. Musí však být vykládán velmi 

restriktivně, aby nedocházelo k příliš závaţným a neodŧvodněným zásahŧm do práv autorŧ. 

Uţití pro osobní potřebu je tak povaţováno za uţití v soukromí uţivatele, v rámci jeho 

domácnosti či okruhu osob jemu blízkých. Realizace volného uţití v rámci soukromí fyzické 

osoby je také omezením zpŧsobu takového uţití, a to pouze na uţití neveřejné povahy, veřejná 

uţití (jako je sdělování veřejnosti) v rámci soukromí nepřicházejí v úvahu.
81

 V ţádném případě 

není moţné osobní potřebu rozšiřovat na vlastní vnitřní potřebu podnikající fyzické osoby či 

právnické osoby, jak je jiţ dnes patrné z odlišné úpravy v ustanovení § 30a AZ.  

K otázce účelu volného uţití díla s ohledem na dosaţení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu je nutné nejdříve vymezit tyto pojmy. Podle 

dŧvodové zprávy k zákonu č. 216/2006 Sb.
82

 se přímým nebo nepřímým hospodářským nebo 

obchodním prospěchem rozumí finanční (či jiný hmotný) prospěch i prospěch nehmotný (např. 

zvýšení prestiţe) nad rámec osobní potřeby fyzické osoby, tedy osoby samotné a jejích blízkých. 

Pojmy vychází z komunitárního práva, konkrétně směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a 

pŧjčování.  

Mohou vzniknout pochybnosti, zda tuto podmínku splňuje uţití díla za účelem studia, 

které v určitém horizontu vţdy alespoň nepřímo sleduje dosaţení určitého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu studující osoby v rámci jejího budoucího povolání. Pokud však takové 

uţití není moţné spojit s určitým konkrétním hospodářským či obchodním prospěchem, této 

zákonné podmínce vyhovuje.
83

 

Ustanovení § 30 odst. 2 AZ stanoví, ţe „do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro 

svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoţeninu nebo napodobeninu díla.“ To samozřejmě 

platí za podmínky stanovené v odstavci 1 téhoţ ustanovení, tedy ţe takové uţití nesmí slouţit 

k dosaţení hospodářského či obchodního prospěchu. Toto ustanovení slouţí pouze k potvrzení 

toho, ţe volné uţití pro osobní potřebu se vztahuje také na rozmnoţování autorských děl, coţ 

vyplývá jiţ z odstavce 1 tohoto ustanovení. Oprávněnost takového uţití je podmíněna tím, ţe si 
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rozmnoţeninu zhotoví sama fyzická osoba, o jejíţ osobní potřebu se jedná
84

 (u tiskových 

rozmnoţenin podle ustanovení § 30a AZ je situace jiná, jak bude vysvětleno v souvislosti s tímto 

ustanovením).  

Problematickou mŧţe být otázka moţného počtu rozmnoţenin (napodobenin, záznamŧ). 

Autorský zákon sice v ustanovení § 30 odst. 2 pouţívá číslo jednotné, názory na to, zda z této 

formulace vyplývá dovolení pořízení pouze jedné rozmnoţeniny (napodobeniny, záznamu) se 

rŧzní. Někteří vycházejí z výkladu jazykového a povaţují tak za dovolené zhotovení pouze jedné 

rozmnoţeniny
85

. Existuje však také názor, ţe je na základě této výjimky dovoleno pořídit takový 

počet rozmnoţenin, jaký je v konkrétním případě moţné povaţovat za přiměřený s ohledem na 

osobní potřebu, pokud bude pořízení takového počtu rozmnoţenin v souladu s třístupňovým 

testem.
86

   

Podle ustanovení § 30 odst. 3 AZ se tato výjimka nevztahuje na uţití počítačového 

programu, elektronické databáze, zhotovení rozmnoţeniny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze 

záznamu nebo při jeho přenosu. Vzhledem k povaze těchto děl (jejich vytvoření znamená větší 

finanční investice) by se jednalo o příliš závaţný zásah do autorského práva. Na tato 

vyjmenovaná uţití se tak pouţije obecná úprava uţití v ustanovení § 12 a násl. AZ, pokud zákon 

nestanoví jinak. V souvislosti s uţitím počítačových programŧ, databází a děl architektonických 

autorský zákon zakotvuje speciální výjimky (viz dále). V případě audiovizuálních děl není, na 

rozdíl od ostatních případŧ omezení volného uţití, vyloučeno jakékoliv jejich uţití, ale pouze 

pořízení záznamu při provozování ze záznamu nebo při přenosu. Dŧvodem je snaha řešit 

poměrně aktuální problematiku tzv. „kinoripŧ“, tedy záznamŧ filmŧ pořízených při jejich 

veřejném promítání v kinech. 

Ustanovení § 30 odst. 4 upravuje podrobněji rozmnoţeniny a napodobeniny výtvarných 

děl. Stanoví povinnost tyto rozmnoţeniny a napodobeniny zřetelně označit, aby nemohlo dojít 

k záměně s originálem díla.  

Odstavec 5 téhoţ ustanovení stanoví, ţe taková rozmnoţenina či napodobenina 

výtvarného díla nesmí být pouţita k jinému účelu, neţ jaký je stanoven v odstavci 1 tohoto 

ustanovení, coţ ovšem vyplývá jiţ z povahy této výjimky, a to nejen v případě uţití děl 

výtvarných, ale při uţití jakýchkoliv jiných děl (kromě počítačových programŧ a dalších děl 
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vyloučených z této výjimky). Uţití, jehoţ účel by nevyhovoval podmínkám volného uţití podle 

ustanovení § 30 AZ, by nemohlo být vŧbec povaţováno za oprávněné podle tohoto ustanovení. 

Ustanovení § 30 odst. 6 AZ odkazuje na ustanovení § 25 AZ upravující právo na tzv. 

náhradní odměnu, tedy odměnu v souvislosti s rozmnoţováním díla pro osobní potřebu a vlastní 

vnitřní potřebu. Náhradní odměna má podobu kompenzace újmy, která autorŧm vzniká volným 

uţitím jejich děl, a je tak nástrojem k zajištění rovnováhy mezi zájmy autora a uţivatele díla. 

Ustanovení § 25 stanoví osoby povinné platit odměnu příslušnému kolektivnímu správci. 

Nejedná se o konečné uţivatele (pro které tak platí volné uţití), ale o výrobce, dovozce či 

příjemce přístrojŧ k zhotovování tiskových rozmnoţenin či nenahraných nosičŧ záznamŧ a další 

stanovené osoby. Fakticky však tyto poplatky hradí koneční uţivatelé v ceně zakoupených 

nenahraných nosičŧ, paměťových karet apod. 

Podle ustanovení § 30 odst. 6 AZ je dále nutné i při volném uţití respektovat technické 

prostředky ochrany práv podle autorského zákona (§ 43 AZ) a ochranu elektronických informací 

o správě práv (§ 44 AZ). Z ustanovení § 30 AZ nevyplývá právní nárok na umoţnění volného 

uţití děl pro osobní potřebu
87

 a autoři tak nemají povinnost takové uţití umoţnit. Z toho vyplývá, 

ţe ani oprávněné uţití na základě ustanovení § 30 AZ nemŧţe ospravedlnit obcházení účinných 

technických prostředkŧ ochrany práv, které tak bude i v tomto případě jednáním protiprávním.  

Současné znění ustanovení § 30 je výsledkem euronovely autorského zákona z roku 2006 

a je v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) Informační směrnice.
88

 Ustanovení § 30 bylo v rámci 

euronovely autorského zákona zpřesněno, výslovně byla zakotvena podmínka pouze takového 

uţití, jehoţ „účelem není dosaţení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu“, kterou stanoví i Informační směrnice a která v pŧvodním znění výjimky výslovně 

uvedena nebyla, přestoţe výkladem byla dovozována.
89

 Výjimka byla dále zúţena výslovným 

vynětím pořizování záznamŧ audiovizuálních děl při jejich provozování ze záznamu nebo jejich 

přenosu. Toto zúţení ovšem nevychází z Informační směrnice, bylo do autorského zákona 

vloţeno na základě senátního pozměňovacího návrhu. 

V mezinárodním právu autorském příslušná výjimka není výslovně upravena, je však 

přípustná na základě Bernské úmluvy, která v čl. 9 odst. 2 vyhrazuje smluvním státŧm „moţnost 

dovolit rozmnoţování autorských děl v určitých zvláštních případech, pokud takové rozmnoţení 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář.  Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 127 
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nenarušuje normální vyuţívání díla a nezpŧsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným 

zájmŧm autora“. Stanovení této výjimky není v rozporu ani s VÚAP, dohodou TRIPS a WCT.  

Jiţ delší dobu se vedou diskuze o tom, zda v souvislosti s  rozvojem techniky je výjimka 

pro uţití pro osobní potřebu (zejména rozmnoţování) ještě ospravedlnitelná a náhradní odměna 

pro autory jako kompenzace jejich újmy kompenzací dostatečnou. V době, kdy byly výjimky pro 

soukromé rozmnoţování v právních řádech většiny státŧ zaváděny, byly moţnosti rozmnoţování 

velmi omezené, a proto byly takové výjimky povaţovány za „de minimis“, nezpŧsobující 

v zásadě ţádnou újmu autorŧm. S technickým rozvojem však roste moţnost pořizovat 

rozmnoţeniny v digitální podobě v kvalitě originálu a takové uţití pro osobní potřebu 

neodpovídá pŧvodnímu pojetí výjimky, která vznikla pro oblast analogového uţití.
90

 To znamená 

nutnost přizpŧsobit současnou právní úpravu tak, aby neznamenala příliš závaţný zásah do práv 

autorŧ. V souvislosti s tím také Informační směrnice (recitál č. 38) zdŧrazňuje potřebu rozlišovat 

mezi analogovým a digitálním soukromým rozmnoţováním a právní úpravu rozmnoţování 

digitálního tak přizpŧsobit předpokladu jeho většího rozšíření a většímu hospodářskému dopadu.  

V této oblasti byl očekáván velký rozvoj technických opatření, zejména technických 

prostředkŧ ochrany, které jsou součástí tzv. DRM („digital rights management“, v překladu 

správa digitálních práv). Tyto mohou nositelŧm práv umoţnit kontrolu přístupu a uţívání děl 

(např. v případě zvukových záznamŧ na CD zamezit rozmnoţování či omezit počet moţných 

kopií). Ve skutečnosti se však tento systém prozatím neukázal jako příliš účinný, výjimkou 

nejsou rŧzné zpŧsoby obcházení technických prostředkŧ ochrany uţivateli. 

4.2.2 ROZMNOŽOVÁNÍ NA PAPÍR NEBO NA PODOBNÝ PODKLAD  

Ustanovení § 30a AZ upravující rozmnoţování na papír nebo podobný podklad, tzv. 

reprografii, bylo do autorského zákona vloţeno v rámci jeho novelizace zákonem č. 216/2006 

Sb. Nejde však o úplně nový institut mimosmluvního uţití, pouze o rozšíření stávající úpravy a 

její rozdělení do více ustanovení, coţ lépe odpovídá povaze této výjimky.  

Výjimka se vztahuje na zhotovení tiskové rozmnoţeniny díla na papír nebo podobný 

podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, pokud tak činí 

fyzická osoba pro svou osobní potřebu [odst. 1 písm. a)] nebo právnická osoba či podnikající 

fyzická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu [odst. 1 písm. b)]. Ustanovení rovněţ (na rozdíl od 
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 Srov. DAVIES, G. Copyright and the public interest. 2. vyd. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 287-292; 
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§ 30 AZ) dovoluje zhotovení tiskové rozmnoţeniny na objednávku pro osobní potřebu fyzické 

osoby [odst. 1 písm. c)] a pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby [odst. 1 písm. d)]. V případě rozmnoţování na objednávku je oprávněnost takového uţití 

podmíněna řádným a včasným zaplacením odměny podle ustanovení § 25 AZ. Výjimka se 

nevztahuje na rozmnoţování vydaných notových záznamŧ díla hudebního či hudebně 

dramatického.  

Zhotovit tiskovou rozmnoţeninu díla vyhovující ustanovení § 30a AZ je moţné více 

zpŧsoby, především na kopírovacích přístrojích nebo prostřednictvím tiskárny připojené 

k počítači. K otázce počtu dovolených rozmnoţenin platí totéţ, co bylo uvedeno výše 

k ustanovení § 30 AZ. 

Rozmnoţování pro osobní potřebu upravené pod písmenem a) mŧţeme podřadit pod 

úpravu v ustanovení § 30 AZ, tedy pod obecnou úpravu volného uţití pro osobní potřebu fyzické 

osoby. Jeho vyčlenění je odŧvodněno pouze jiným legislativně systematickým uspořádáním 

úpravy.
91

 Vzhledem k tomu, ţe ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) AZ upravuje speciální případ 

uţití díla pro osobní potřebu, pouţije se v případě tiskových rozmnoţenin namísto ustanovení § 

30. V rámci ustanovení § 30a AZ je v zásadě jen tato výjimka klasickým případem volného uţití.  

Pojem vlastní vnitřní potřeby právnické osoby a podnikající fyzické osoby autorský 

zákon před svou novelizací neznal. Stejně jako pojem osobní potřeby není tento pojem v zákoně 

definován. Jedná se o určitou analogii k pojmu osobní potřeby fyzické osoby, kdy rozmnoţenina 

je pořízena pouze pro účely interní, tedy pro uţití v rámci organizační struktury právnické osoby 

či fyzické podnikající osoby (zejména jejího podniku apod.), nikoliv pro veřejné uţití.
92

 

Vzhledem k tomu, ţe činnost a tak i vnitřní potřeby právnických osob a podnikajících fyzických 

osob se většinou týkají podnikání, uţití v rámci vlastní vnitřní potřeby mŧţe souviset s 

dosaţením přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud bude 

dodrţena podmínka vnitřní potřeby této osoby
93

 a nepŧjde tak např. o zhotovování tiskových 

rozmnoţenin zákazníkŧm. 

V případě rozmnoţování na objednávku je podstatné, ţe rozmnoţeninu nezhotoví přímo 

osoba, o jejíţ osobní potřebu či vlastní vnitřní potřebu se jedná, svým jménem na svŧj účet, ale 

třetí osoba pro potřebu objednatele. Dŧsledkem je, ţe v tomto případě není uţivatelem díla 

osoba, o jejíţ objednávku se jedná, ale skutečný zhotovitel rozmnoţeniny.
94

 Uvedené se ovšem 

týká pouze těchto specifických tiskových rozmnoţenin, pořizovat na objednávku jiný druh 
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rozmnoţenin (jinou technikou a/nebo na jiný podklad neţ ustanovení § 30a AZ dovoluje, např. 

na kompaktní disk) není bez uzavření licenční smlouvy dovoleno. 

Ustanovení § 30a odst. 2 AZ odkazuje na ustanovení § 30 odst. 4 aţ 6 AZ, která se 

pouţijí obdobně. To znamená povinnost zřetelného označení rozmnoţenin výtvarných děl, zákaz 

jejich uţití k jinému účelu, dále pak povinnost platit ve stanovených případech náhradní odměnu 

podle ustanovení § 25 AZ a respektovat technické prostředky ochrany práv a ochranu informací 

o správě práv k dílu.  

V případě, ţe si tiskové rozmnoţeniny zhotoví fyzické, právnické nebo podnikající 

fyzické osoby samostatně (tedy ne na objednávku), jsou osobami povinnými k placení náhradní 

odměny výrobci, dovozci nebo příjemci případně dopravci nebo zasílatelé přístrojŧ k 

zhotovování tiskových rozmnoţenin, a to při dovozu nebo při prvním prodeji těchto zařízení. 

V případě zhotovení tiskové rozmnoţeniny na objednávku je povinnou osobou poskytovatel 

rozmnoţovacích sluţeb za úplatu, tedy i ten kdo provozuje samoobsluţný kopírovací stroj za 

úplatu. V případě uţití podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d), tedy rozmnoţování na 

objednávku, se výjimka spíše blíţí úplatné zákonné licenci.
95

  

Zásadní změnou, kterou přinesla novelizace autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. 

v souvislosti s tímto omezením autorského práva je výslovné zakotvení moţnosti zhotovovat 

rozmnoţeniny na papír a podobný podklad pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

Pořizování tiskových rozmnoţenin pro osobní potřebu fyzické osoby i na její objednávku bylo 

moţné jiţ před uvedenou novelizací (§ 30 AZ před novelizací), nebylo však upraveno 

samostatně, jako zvláštní typ rozmnoţování.  

Ustanovení § 30a AZ je v souladu čl. 5 odst. 2 písm. a) Informační směrnice
96

, současně 

je zakotvení tohoto omezení autorského práva v souladu s mezinárodním právem, stejně jako 

volné uţití podle ustanovení § 30 AZ ho umoţňuje Bernská úmluva, VÚAP, dohoda TRIPS a 

WCT. 

4.2.3 VÝJIMKY Z OCHRANY PODLE PRÁVA AUTORSKÉHO VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 

Ustanovení § 3 AZ upravuje tzv. výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném 

zájmu. Z autorskoprávní ochrany jsou tak vyloučena podle písmena a) tohoto ustanovení úřední 
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díla. Druhy úředních děl jsou stanoveny demonstrativně, jedná se zejména o právní předpis, 

rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejnou listinu, veřejně přístupný rejstřík, úřední návrh 

úředního díla a jeho úřední překlad, státní symbol, ale také jiná taková díla, u nichţ je veřejný 

zájem na vyloučení z autorskoprávní ochrany. Tato díla, přestoţe mohou splňovat veškeré znaky 

autorských děl a být tak zpŧsobilá k autorskoprávní ochraně (na rozdíl od výtvorŧ podle 

ustanovení § 2 odst. 6 AZ, které nemají nutné vlastnosti autorských děl) nebudou jako autorská 

díla chráněna. Dŧvodem této výluky je zvláštní povaha úředního díla a z toho vyplývající 

veřejný zájem na jejich volném šíření a přístupu veřejnosti k nim, jak uvádí dŧvodová zpráva 

k návrhu autorského zákona.
97

 Pojem veřejného zájmu, kterému jsem se jiţ výše věnovala, 

autorský zákon nijak nedefinuje.  

Vynětí úředních děl z ochrany poskytované autorským zákonem umoţňuje čl. 2 odst. 4 

Bernské úmluvy, který dává státŧm volnost v úpravě ochrany těchto děl. K volnému uţití 

úředních děl mŧţe dojít jakýmkoliv zpŧsobem, to ovšem neznamená, ţe by veškerá úřední díla 

mohla být volně uţívána i z hlediska jiných právních předpisŧ, např. v případě uţití státního 

symbolu je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o uţívání státních symbolŧ 

České republiky a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ.
98

  

Pod písmenem b) ustanovení uvádí další skupinu děl, která vylučuje z autorskoprávní 

ochrany, a to výtvory tradiční lidové kultury, pokud pravé jméno jejich autora není obecně 

známo a nejedná se ani o díla anonymní či pseudonymní. Uţití těchto výtvorŧ je však moţné 

pouze zpŧsobem nesniţujícím jejich hodnotu. Vzhledem k tomu, ţe autorský zákon pro uţití 

podle písmena b) stanoví tuto podmínku, nejedná se zde o volné uţití, ale spíše o zákonnou 

licenci.
99

 Účelem této výluky není veřejný zájem na šíření výtvorŧ lidové kultury, ale 

předpoklad, ţe jejich autor není znám a výkon autorských práv by tak byl prakticky nemoţný.
100

 

Z logiky věci výluka neplatí (jak potvrzuje také dŧvodová zpráva k autorskému zákonu) 

v případě, ţe bude výtvor tradiční lidové kultury zpracován a toto zpracování bude vykazovat 

znaky autorského díla, stejně tak pokud bude proveden výkonným umělcem.  

Výčet výtvorŧ takto vyloučených z pŧsobnosti autorského zákona je taxativní, úřední díla 

jsou však stanovena pouze demonstrativně. Před novelizací autorského zákona zákonem č. 

216/2006 Sb. ustanovení § 3 AZ zahrnovalo také úpravu politického projevu a řeči pronesené při 
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úředním jednání, ta však byla v rámci novelizace přesunuta mezi zákonné licence [§ 34 písm. 

c)]. 

4.3 ZÁKONNÉ LICENCE 

Zákonné licence mŧţeme povaţovat za určitou obdobu licence smluvní podle ustanovení 

§ 46 a násl. AZ. V případě zákonných licencí však oprávnění k uţití autorského díla nevyplývá 

ze svolení autora (či jiného nositele majetkových práv k dílu), ale přímo ze zákonného 

ustanovení, které specifikuje konkrétní podmínky takového uţití. Takovými podmínkami bude 

zejména druh díla, jehoţ uţití se dovoluje (např. dílo fotografické v případě zákonné licence 

podle § 38b AZ), účel takového uţití (např. propagace výstavy v případě zákonné licence podle § 

32 AZ), případně také zvláštní subjekt, tzn. uţivatel oprávněný k uţití (např. zdravotnické nebo 

sociální zařízení v případě zákonné licence podle § 38e AZ). Uţivatelem díla na základě většiny 

zákonných licencí však mŧţe být za splnění dalších podmínek kdokoliv. Při realizaci všech 

zákonných licencí, stejně jako volného uţití díla, platí omezení podle ustanovení § 29 odst. 1 

AZ, tedy zásada třístupňového testu. 

Výčet zákonných licencí v autorském zákoně je taxativní a jak jiţ bylo uvedeno výše, 

jejich úpravu najdeme i mimo díl 4 autorského zákona. Jedná se zejména o zákonné licence 

týkající se práv s autorským právem souvisejících a zvláštního práva pořizovatele databáze (§ 

72, § 76 odst. 3, § 91, § 92 AZ). Úprava zákonných licencí má aţ na výjimky (§ 39 AZ) kogentní 

charakter. Z jazykového výkladu je dovozováno, ţe pro zákonné licence nelze pouţít ustanovení 

upravující licenci smluvní (§ 46 a násl. AZ), avšak v případech zákonem neupravených je moţné 

uţití analogie.
101

 

Zákonné licence dělíme na bezúplatné (tzv. nepravé zákonné licence) a úplatné (tzv. 

pravé zákonné licence), kdy v případě licencí úplatných není dotčeno právo autora na odměnu (§ 

37 odst. 2, § 72, § 76 odst. 3 AZ).  

Jiným případem omezení práv z duševního vlastnictví, ke kterému však nedochází přímo 

ze zákona, jako u zákonných licencí, ale na základě zákona, jsou tzv. nucené licence. Jejich 

podstatou je nahrazení svolení nositele práv ke konkrétnímu předmětu duševního vlastnictví 

rozhodnutím státního orgánu. V současnosti je v našem autorském právu nenajdeme. 

V mezinárodním právu autorském existuje úprava nucené licence překladatelské v čl. V odst. 2 

VÚAP. Toto ustanovení však znamená pouze moţnost zákonodárce zakotvit tento institut, která 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 124 
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v České republice nebyla vyuţita.
102

 V předchozím autorském zákoně byla nucená licence 

překladatelská zakotvena v ustanovení § 18, rozhodnutí Ministerstva kultury tak mohlo nahradit 

svolení autora, cizího státního příslušníka, k překladu díla do českého jazyka, pokud to 

připouštěly mezinárodní smlouvy.  

Zákonná úprava většiny zákonných licencí doznala určitých změn v rámci jiţ výše 

popsané velké novelizace autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb., zejména z dŧvodu 

dosaţení plného souladu s Informační směrnicí. V určitých případech došlo k zúţení či rozšíření 

konkrétní výjimky, často se však jednalo pouze o změny formulační spočívající ve zpřesnění 

úpravy. V současné době je tak úprava zákonných licencí v zásadě v souladu jak s autorským 

právem komunitárním, tak s autorským právem mezinárodním. O problematickém ustanovení § 

23 AZ jiţ bylo pojednáno výše. 

Mezinárodní právo autorské většinu dále uvedených autorskoprávních výjimek výslovně 

nezná, jejich zakotvení v našem vnitrostátním právním řádu však umoţňuje Bernská úmluva (čl. 

9 odst. 2), VÚAP (čl. IV bis odst. 2), dohoda TRIPS (čl. 13) a WCT (čl. 10). Z tohoto dŧvodu se 

v rámci pojednání o jednotlivých zákonných licencích otázce souladu s mezinárodním právem 

věnuji pouze v případě, ţe pro konkrétní výjimku výše uvedené neplatí.  

4.3.1 ZÁKONNÁ LICENCE PODLE § 30B AUTORSKÉHO ZÁKONA 

Moţnost mimosmluvního uţití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje 

zákazníkovi stanoví autorský zákon v ustanovení § 30b. V případě předvádění či opravy 

některých druhŧ přístrojŧ se uţití autorského díla v podstatě nedá vyhnout (příkladem jsou 

televizory) a bylo by tak nepřiměřeně přísné vyţadovat pro tyto účely uzavření licenční smlouvy. 

K uţití však mŧţe dojít pouze v rozsahu nezbytném k předvedení či opravě přístroje.  

Tuto výjimku upravoval autorský zákon jiţ před novelizací zákonem č. 216/2006 Sb. (§ 

30 AZ), současné znění je širší v tom smyslu, ţe umoţňuje jakékoliv uţití díla, na rozdíl od 

pouhého šíření nebo dočasného zhotovení rozmnoţeniny podle znění před novelizací. V 

současnosti není v tomto ustanovení stanovena moţnost uţití pro účely prodeje originálu nebo 

rozmnoţenin děl, coţ je naopak zúţením oproti znění před novelou. Ustanovení je v souladu s čl. 

5 odst. 3 písm. l) Informační směrnice.
103
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 Srov. TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 22 
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 Ustanovení umoţňuje stanovit výjimky a omezení v případě „uţití ve spojitosti s názorným předváděním nebo 

opravou zařízení“. 
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Nabízí se otázka, zda je moţné na zkoušku si v obchodě poslechnout hudební CD 

předtím, neţ si jej zakoupíme. Vzhledem k tomu, ţe CD nemŧţeme zařadit pod pojem „přístroj“ 

(či „zařízení“ dle Informační směrnice), takové zkušební poslechy není moţné podřadit pod tuto 

zákonnou licenci. Problematika zkušebních poslechŧ je sloţitější, vzhledem k tomu, ţe takové 

uţití díla úzce souvisí s rozšiřováním originálŧ a rozmnoţenin děl jejich prodejem (§ 14 AZ). 

Existuje názor
104

, ţe v případě „zkušebního uţití“ je moţné vycházet z ustanovení § 50 odst. 2 

AZ
105

 a povaţovat jej za účelově související s uţitím podle ustanovení § 14 AZ a tedy za 

oprávněné. I v případě, ţe jiţ došlo k vyčerpání práva na rozšiřování a není tak k oprávněnému 

rozšiřování nutné uzavřít licenční smlouvu, provozování zkušebních poslechŧ by mělo být 

povaţováno za oprávněné vzhledem k tomu, ţe jeho účelem je podpořit prodej takového zboţí a 

jde tak o jednání, které je ku prospěchu prodejce i autorŧ. S podobným pojetím zkušebních 

poslechŧ jako součásti nabídky a prodeje hudebních nosičŧ (za podmínky, ţe nedojde 

k překročení nezbytného rozsahu takových poslechŧ), bylo moţné se setkat jiţ za účinnosti 

předchozího autorského zákona (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a 

uměleckých).
106

  

Dle mého názoru je moţné připustit pouţití citovaného ustanovení § 50 odst. 2 AZ 

v případě, ţe je prodejce ve smluvním vztahu s nositeli práv k dílŧm zaznamenaným na 

hudebních nosičích, ovšem v případě běţných maloobchodŧ, kdy takovýto vztah neexistuje, to 

moţné není. Zkušební poslechy je však moţné podřadit pod jinou z výjimek upravených 

v autorském zákoně, konkrétně pod zákonnou licenci podle ustanovení § 32 AZ, která (mimo 

jiné) umoţňuje v případě prodeje originálŧ či rozmnoţenin uměleckých děl taková díla uţít v 

rozsahu nezbytném pro propagaci tohoto prodeje, s výjimkou jiného uţití k přímému nebo 

nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu (viz dále). 

4.3.2 CITACE  

Citace je tradiční zákonnou licencí umoţňující za stanovených podmínek převzít část 

autorského díla jiného autora, v případě drobných děl i dílo celé. Citujícímu je tak umoţněno 

informovat o názorech a myšlenkách jiných osob, vyjadřovat se k nim ve svém díle, uţít je na 

podporu vlastních tvrzení, nebo s nimi naopak polemizovat, coţ úzce souvisí s právem na 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 193 
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 Ustanovení upravuje omezení rozsahu licenční smlouvy a stanoví, ţe „nestanoví-li smlouva, ke kterým 

jednotlivým zpŧsobŧm uţití díla nebo k jakému rozsahu uţití se licence poskytuje, má se za to, ţe licence byla 

poskytnuta k takovým zpŧsobŧm uţití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosaţení účelu smlouvy“. 
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 Srov. WINTER, F. Zkušební poslech, virtuální prodejny a autorské právo. Právní praxe. 1999, č. 1, s. 52-53 
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svobodu projevu, s podporou šíření informací a vzdělávání. Jedná se o autorskoprávní výjimku 

zakotvenou v mezinárodním právu autorském – Bernská úmluva ji obsahovala jiţ ve svém 

pŧvodním znění z roku 1886.
107

 Autorský zákon tuto bezúplatnou zákonnou licenci upravuje 

v ustanovení § 31 AZ. V rámci novelizace zákonem č. 216/2006 Sb. došlo v tomto ustanovení 

k určitým změnám tak, aby bylo ustanovení plně v souladu s Informační směrnicí, nešlo však o 

změny, které by zásadně měnily rozsah zákonné licence.  

Právní teorie citace dělí na dva základní druhy, tzv. malé citace a velké citace. Malou 

citaci v našem autorském zákoně upravuje ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), které stanoví, ţe 

zásahem do práva autorského není uţití výňatkŧ ze zveřejněných děl jiných autorŧ ve vlastním 

díle, pokud k takovému uţití dojde v odŧvodněné míře. Účel malé citace mŧţe být jakýkoliv.  

Pod písmenem b) je upravena velká citace, tedy dovolené uţití výňatkŧ z díla nebo 

drobných celých děl pro účely kritiky nebo recenze tohoto díla, vědecké či odborné tvorby. 

Takové uţití musí být v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyţadovaném účelem 

konkrétního uţití. Na rozdíl od malé citace tak velká citace dovoluje uţití nejenom výňatkŧ z děl, 

ale i drobných celých děl (např. báseň), současně však musí být dodrţen stanovený účel takové 

citace. V případě citací za účelem recenze nebo kritiky se musí jednat o recenzi nebo kritiku 

citovaného díla, nikoliv díla jiného, se kterým by citované dílo nějakým zpŧsobem souviselo.  

Ohledně rozsahu výňatkŧ autorský zákon nic nestanoví. Je tedy nutné jej posoudit při 

kaţdém konkrétním uţití, zejména v souvislosti s účelem uţití, povahou a rozsahem díla, ze 

kterého je citováno a do kterého je citováno, aby tím nebyla nepřiměřeně zasaţena práva autora. 

Stejným zpŧsobem je nutné odpovědět na otázku, jaké dílo mŧţeme povaţovat za „drobné“ a 

tedy zpŧsobilé k tomu, aby bylo citováno celé. Dŧleţité je, aby mezi citací a dílem, do kterého 

bylo citováno, existoval funkční vztah
108

, nebylo by tak moţné odŧvodnit citace z díla, které 

s pojednávanou problematikou vŧbec nesouvisí.  

V případě malé citace autorský zákon stanoví, ţe citovat je moţné pouze do vlastního 

autorského díla. Autorské dílo nevznikne pouhým seřazením citovaných pasáţí z jiných 

autorských děl
109

 do podoby „kompilátu“, ale musí být výsledkem vlastní tvŧrčí činnosti autora. 

V případě velkých citací zákon nestanoví, ţe k citování mŧţe dojít jedině do autorského díla. Je 

však dovozováno, ţe i zde musí být citováno do určitého vlastního výtvoru, který nemusí nutně 

splňovat náleţitosti autorského díla.
110

 Před novelizací tohoto ustanovení v rámci euronovely 

autorského zákona bylo i v případě velké citace moţné citovat pouze do autorského díla, protoţe 
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 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 49 
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 KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967, s. 137 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 360 
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autorský zákon mluvil o zařazení drobných celých zveřejněných děl do „svého samostatného díla 

vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelŧm“. 

Ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) AZ upravuje další dva druhy citace, které mŧţeme 

nazvat citací výukovou a citací výzkumnou
111

. Výuková citace je dovoleným uţitím díla při 

vyučování pro ilustrační účel, vědecká citace uţitím díla při vědeckém výzkumu. Účelem výuky 

či vědeckého výzkumu, v rámci kterých bude citováno, nesmí být dosaţení přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, současně nesmí citace přesáhnout rozsah 

odpovídající sledovanému účelu, tedy konkrétního účelu výuky nebo výzkumu. Tomu také bude 

odpovídat rozsah citace, v tomto případě zákon nestanoví, ţe se mŧţe jednat pouze o výňatky či 

drobná díla. Vyučováním je zde míněna aktivní činnost učitele, lektora apod., nikoliv citování v 

učebních pomŧckách, které by bylo moţné na základě zákonné licence pro malou citaci.
112

 

Otázku hospodářského či obchodního prospěchu je potřeba hodnotit podobně jako v souvislosti 

s uţitím pro osobní potřebu fyzické osoby podle ustanovení § 30 AZ (viz výše).  

Úprava tohoto typu citace byla před novelizací autorského zákona odlišná v tom smyslu, 

ţe umoţňovala uţití zveřejněného díla pouze v přednášce, nestanovila výslovně podmínku 

ilustračního účelu ani podmínku nekomerční povahy, které mají oporu v Informační směrnici. 

Výklad pojmu přednáška v této souvislosti nebyl úplně jednoznačný, mohlo se tak jednat o 

proces vyučování, nebo pouze o výsledek takového procesu.
113

 

Ani v případě tohoto typu zákonné licence nesmí být citace účelem sama pro sebe. Pokud 

by tak dílo bylo přednášeno na veřejné přednášce bez toho, aby slouţilo k ilustračnímu účelu 

v rámci výuky, nejednalo by se o oprávněné uţití na základě výukové citace. 

Pro všechny čtyři typy citací platí, ţe je citující povinen uvést jméno autora, nejedná-li se 

o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, název díla a 

pramen, je-li to moţné. Pokud by citující tuto povinnost nesplnil, mohl by být obviněn 

z plagiátorství, coţ je v současnosti poměrně aktuální problematika. Podle ustanovení § 29 odst. 

2 AZ je moţné citovat pouze z děl zveřejněných. 

Odstavec 2, který byl do ustanovení § 31 AZ vloţen nově, dovoluje výňatky z díla nebo 

drobná celá díla citovaná v rámci malé nebo velké citace dále uţít stejným zpŧsobem jako dílo, 

které citaci obsahuje.
114

 Uvedení jména autora, názvu díla a pramene je podmínkou i zde. 

Informační směrnice v čl. 5 odst. 3 stanoví moţnost zakotvit výjimky a omezení z práva 

na rozmnoţování děl a jejich sdělování veřejnosti pro citace pro účely kritiky nebo recenze
115

 a 
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uţití díla pro ilustrační účel při vyučování nebo při vědeckém výzkumu
116

. Úprava velké, 

výukové a výzkumné citace v ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) AZ je s těmito ustanoveními 

v souladu. Informační směrnice neupravuje malou citaci, tu však mŧţeme v případě analogového 

uţití pravděpodobně podřadit pod její čl. 5 odst. 3 písm. o). Úpravu klasické citace, na základě 

které je moţné citovat ze zveřejněných děl za jakýmkoliv účelem, na rozdíl od Informační 

směrnice obsahuje Bernská úmluva
117

. Vedle toho umoţňuje také citaci pro potřeby názorného 

vyučování. Naše právní úprava citace je v souladu i s touto mezinárodněprávní úpravou. 

V praxi k citaci typicky dochází z děl literárních, ale je moţné citovat také z díla 

hudebního, výtvarného, fotografického i jiného
118

, pokud to povaha díla připouští. Zákon to sice 

výslovně neuvádí, ale ani nevylučuje. Pochybnosti mohlo vyvolávat znění ustanovení § 31 odst. 

1 písm. a) (malá citace) před novelizací, které mluvilo o „citování“, nikoliv o „uţití“ jako 

v současném znění. Ovšem jiţ v té době byla většina odborníkŧ toho názoru, ţe je moţné citovat 

i z jiných druhŧ děl.
119

 Ani v případě hudebních děl není závazně stanoven rozsah výňatku, který 

je moţné uţít v rámci citace, přestoţe se někdy nesprávně uvádí, ţe jde o rozsah tří taktŧ. Rozsah 

výňatku z díla hudebního, stejně jako z děl ostatních, musí být posuzován podle okolností 

konkrétního uţití. Ustanovení § 31 AZ se obdobně pouţije i pro výkony výkonného umělce, pro 

zvukové záznamy a zvukově obrazové záznamy a rozhlasové a televizní vysílání, tedy je moţné 

citovat i z nich. Naopak není moţné ustanovení § 31 uţít v případě počítačových programŧ. 

Citací nesmí být zasahováno do osobnostních práv autora, zejména do jeho práva na 

nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 AZ). Proto by citace měly být přesné tak, aby nedošlo ke 

změně obsahu či smyslu díla.
120

 Citace nemusí být doslovné
121

, citující tak mŧţe tytéţ myšlenky 

vyjádřit vlastními slovy. To však také mŧţe vést k nepřesnosti citace v případě, ţe citující 

myšlenku pochopí nesprávně. K nedovolené změně smyslu mŧţe dojít i v případě citace 

doslovné, pokud bude citovaná pasáţ nevhodně vytrţena z kontextu. Pokud dochází k citování 

                                                                                                                                                             
115

 Čl. 5 odst. 3 písm. d) „citáty pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, za předpokladu, ţe se vztahují k dílu 
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vyţadovaném konkrétním účelem“ 
116

 Čl. 5 odst. 3 písm. a) „uţití pouze pro ilustrační účel při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, pokud je 

uveden zdroj včetně jména autora, je-li to moţné, a to v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním 

účelem“ 
117

 Čl. 10 odst. 1 „Citace z díla, které bylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti včetně citací z novinových článkŧ a z 

časopisŧ ve formě tiskových přehledŧ, jsou dovoleny s podmínkou, ţe jsou v souladu s poctivými zvyklostmi a v 

rozsahu odŧvodněném sledovaným účelem.“ 
118

 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 131 
119

 Srov. ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha :C. H. Beck, 2009, s. 91 
120

 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 131 
121

 KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském . 1. vyd. Praha: Orbis, 1967, s. 136 
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z díla cizojazyčného je citující oprávněn k překladu citovaného výňatku či celého drobného 

díla
122

 a k citování v jazyce svého díla, nedokonalý překlad však také mŧţe zpŧsobit nechtěnou 

změnu smyslu.  

Zásadní povinností citujícího je citace v textu označit a uvést nutné údaje k identifikaci 

díla, jeho autora a pramenu, ze kterého čerpal. Za dostatečné není moţné povaţovat uvedení 

citovaných děl pouze v seznamu literatury. Seznam literatury by měl slouţit k uvedení veškeré 

pouţité literatury, tedy i literatury, ze které autor přímo necitoval, ale jejíţ nastudování bylo 

nutné k sepsání jeho díla. Autorský zákon nestanoví, jakým zpŧsobem mají být identifikační 

údaje uvedeny, obecně se doporučuje postupovat podle českých technických norem ČSN ISO 

690 (pro tištěné dokumenty) a ČSN ISO 690-2 (pro elektronické dokumenty), které však právně 

závazné nejsou. Moţný je tedy i jakýkoliv jiný zpŧsob, pokud budou uvedeny všechny údaje, 

které zákon poţaduje. Zákon nestanoví ani povinnost odlišit citovaný text od ostatního textu, 

v případě doslovných citací je to však vhodné (nejlépe uţitím uvozovek).  

U děl vědeckých souvisí povinnost uvádět identifikační údaje s právem citovaného autora 

na to, aby si čtenáři (posluchači, diváci) spojovali citované myšlenky a názory s jeho osobou a 

nenabyli mylného dojmu, ţe je jejich pŧvodcem autor díla, do kterého bylo citováno.  Otázkou 

mŧţe být, zda je nutné tuto identifikační povinnost splnit i v případě citací uměleckých. Obecně 

lze říci, ţe v případě citování v díle vědeckém, kdy autor informuje o názorech či myšlenkách 

jiných osob, pouţívá je na podporu svých tvrzení či hodnotí díla jiných autorŧ, je nutné 

identifikační údaje uvést, ať jde o citaci jiného díla vědeckého nebo díla uměleckého (např. 

citace výňatku z románu autora, o němţ vědecké dílo pojednává). V případě citování do díla 

uměleckého citace plní jiný účel. Pŧjde např. o případ, kdy autor románu uţije výňatek 

z všeobecně známého díla (jeden verš z básně, „památnou větu“ vyslovenou ve filmu) za účelem 

vyjádření určitého pocitu, nálady, atmosféry. V tomto případě není uvedení identifikačních údajŧ 

nutné
123

 a mohlo by dokonce pŧsobit rušivě. Tento názor však není obecně uznáván a s ohledem 

na to, ţe v případě uměleckých citací autorský zákon ţádnou výjimku z této povinnosti 

nestanoví, je tak v kaţdém případě vhodnější jméno autora citovaného díla, název díla a pramen 

uvést i v případě uměleckých citací a vyhnout se tak porušení autorského práva. 

Přestoţe citace (stejně jako ostatní zákonné licence) znamená omezení subjektivního 

práva autora, mŧţe mít citování pro autora také pozitivní přínos. Díky uvedení autorova jména a 

názvu jeho díla v díle obsahujícím citaci se totiţ čtenáři, posluchači či diváci mohou dozvědět o 

existenci citovaného díla, které dříve znát nemuseli. 

                                                 
122

 Srov. ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 92 
123

 Srov. tamtéţ, s. 91-92 
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Vedle citace podle autorského zákona existuje také tzv. neautorská citace, která není 

citací ve smyslu autorského zákona. Zde se nejedná o uţití autorského díla, ale zejména o 

doslovné citování výroku určité osoby v hromadných sdělovacích prostředcích (např. citování 

výroku významné osobnosti v novinách nebo v televizním zpravodajství). Taková činnost 

nepodléhá reţimu autorského zákona, ale jiným právním předpisŧm (vedle úpravy všeobecného 

osobnostního práva v Listině základních práv a svobod a v občanském zákoníku např. tiskovému 

zákonu
124

).
125

 V souvislosti se zpravodajstvím přichází v úvahu vyuţití tzv. zpravodajské 

zákonné licence, o které bude pojednáno dále. 

Informační směrnice vedle výše uvedených citací upravuje také zákonnou licenci pro 

účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláţe. Jde o jedinou výjimku z taxativního seznamu 

výjimek a omezení v Informační směrnici, kterou český zákonodárce nepřevzal do autorského 

zákona. Výjimka byla obsaţena v ustanovení § 31b návrhu novely autorského zákona, zákona 

přijatého pod č. 216/2006 Sb. V prŧběhu projednávání zákona však byla vyřazena (na základě 

pozměňovacího návrhu sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeţ a 

tělovýchovu
126

). Dŧvod tohoto rozhodnutí zákonodárce není zřejmý.  

4.3.3 PROPAGACE VÝSTAVY UMĚLECKÝCH DĚL A JEJICH PRODEJE  

Ustanovení § 32 AZ upravuje tzv. katalogovou licenci, jejíţ název však byl v rámci 

novelizace zákonem č. 216/2006 Sb. s ohledem na širší obsah změněn na „Propagace výstavy 

uměleckých děl a jejich prodeje“. Toto ustanovení ve svém odstavci 1 dovoluje bezúplatné uţití 

zveřejněných uměleckých děl bez souhlasu jejich autorŧ za účelem propagace výstavy nebo 

prodeje originálŧ či rozmnoţenin těchto děl. K uţití mŧţe dojít pouze v rozsahu nezbytném pro 

propagaci takové výstavy či prodeje (zákon pouţívá souhrnně výraz „akce“) s výjimkou jiného 

uţití k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, které není 

dovoleno. Současně je nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, 

pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, název díla a pramen, je-li to v konkrétním případě 

obvyklé. 

                                                 
124

 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonŧ 
125

 Srov. ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, A., SMEJKAL, V. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009, s. 98 
126

 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeţ a tělovýchovu ze dne 18. ledna 2006, sněmovní tisk č. 

1111/1, dostupný z WWW: <http://www.psp.cz> 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1111
http://www.psp.cz/
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Podle odstavce 2 téhoţ ustanovení je moţné katalog vystavených děl dále uţít, a to za 

podmínek stanovených v odstavci 1.  

Výše uvedená novelizace uvedla toto ustanovení do souladu s čl. 5 odst. 3 písm. j) 

Informační směrnice
127

 zejména doplněním účelu takového uţití, jeho rozsahu a podmínky 

nekomerčního uţití, kterou Informační směrnice stanoví. Zpŧsob uţití autorských děl není 

v souladu s Informační směrnicí omezen, pokud bude odpovídat propagačnímu účelu a dalším 

podmínkám, na rozdíl od předchozí úpravy, kdy bylo moţné dílo uţít pouze zařazením jeho 

vyobrazení do katalogu. S touto změnou také souvisí změna názvu zákonné licence. 

V současnosti je tak moţné vedle uţití vystavených uměleckých děl v katalozích uţití např. 

prostřednictvím prospektŧ a plakátŧ informujícím o výstavě nebo jiné akci. V souvislosti s tímto 

rozšířením zákonné licence se zdá být nelogické, ţe podle odstavce 2 je další uţití omezeno 

pouze na uţití v katalogu.  

Podmínkou pro uplatnění této zákonné licence, která vyplývá jiţ z její povahy, je 

vystavení či prodej originálŧ nebo rozmnoţenin díla jako jeho základní uţití
128

 a propagace 

výstavy nebo prodeje jiţ jen jako „doplňkové“ uţití díla. Jak jiţ bylo uvedeno výše, na základě 

této zákonné licence je moţné provozovat i tzv. zkušební poslechy hudebních CD, ovšem pouze 

při přísném respektování podmínek této zákonné licence – zejména nepřekročení účelu 

propagace prodeje díla, uvedení jména autora nebo osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na 

veřejnost, názvu díla a pramene a zákaz jakéhokoliv jiného uţití k přímému nebo nepřímému 

hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu.  

4.3.4 UŽITÍ DÍLA UMÍSTĚNÉHO NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ  

Zákonná licence pro uţití díla umístěného na veřejném prostranství upravená 

v ustanovení § 33 AZ je dalším případem bezúplatné zákonné licence vztahující se pouze na 

zveřejněná díla. Ustanovení § 33 odst. 1 AZ umoţňuje bez souhlasu autora zaznamenat nebo 

vyjádřit autorské dílo, které je trvale umístěno na veřejném prostranství, a takto vyjádřené, 

zachycené nebo zaznamenané ho dále uţít. Zpŧsoby takového zaznamenání nebo vyjádření 

autorský zákon demonstrativně uvádí, mŧţe se jednat zejména o kresbu, malbu, grafiku, 

fotografii nebo film. Dílo tak bude většinou vyjádřeno v jiné formě, neţ v jaké se vyskytuje na 

                                                 
127

 Tan zakotvuje moţnost stanovit výjimky a omezení práva na rozmnoţování a sdělování díla veřejnosti v případě 

„uţití pro reklamu veřejné výstavy nebo prodeje uměleckých děl, a to v rozsahu nezbytném pro propagaci 

uvedené akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného komerčního uţití“ 
128

 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 132 
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veřejném prostranství, tzn. jako nepřímá rozmnoţenina (např. fotografie architektonického díla 

vyjádřeného stavbou). Ustanovení uvádí příklady veřejných prostranství, na kterých mŧţe být 

dílo umístěno (náměstí, ulice, park, veřejné cesty), jedná se tedy opět o demonstrativní výčet. 

Veřejná prostranství bychom neměli zaměňovat s veřejně přístupnými místy
129

 a nezahrnovat tak 

mezi ně např. výstavní síně.  

Zásadní je, ţe dílo musí být na veřejném prostranství umístěno trvale. Podmínku 

trvalosti, dŧleţitou pro soulad úpravy výjimky s Informační směrnicí, přinesla do ustanovení § 

32 novelizace autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. Z jednotlivých druhŧ autorských děl 

tedy připadají v úvahu v podstatě jen díla architektonická a sochařská, která mohou podmínce 

trvalého umístění na veřejném prostranství vyhovovat. Tomu odpovídá i znění čl. 5 odst. 3 písm. 

h) Informační směrnice
130

. Není však dle mého názoru vyloučeno i uţití jiných děl, která této 

podmínce vyhovují (např. malba na venkovní zdi budovy či mozaika, pokud jsou autorským 

dílem). Ani úprava v Informační směrnici nemluví výslovně o dílech architektonických a 

sochách, ale o dílech „jako jsou architektonická díla nebo sochy“. Vedle tohoto zúţení novela 

přinesla rozšíření moţných zpŧsobŧ zaznamenání díla, které byly pŧvodně stanoveny taxativně.  

Osoba vyuţívající tuto zákonnou licenci má povinnost uvést jméno autora, nejde-li o dílo 

anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, název díla a jeho 

umístění, je-li to moţné. 

Odstavec 2 tohoto ustanovení vylučuje z rozsahu zákonné licence rozmnoţování nebo 

rozšiřování autorského díla formou trojrozměrné rozmnoţeniny (např. model sochy, byť by byl 

ve zmenšeném měřítku a z jiného materiálu, neţ se obvykle uţívá) a pořizování rozmnoţenin či 

napodobenin děl architektonických stavbou. (Tyto rozmnoţeniny ve formě stavby však také 

mŧţeme podřadit pod trojrozměrné rozmnoţeniny.) 

Při aplikaci právní úpravy obdobné zákonné licence v Německu dospěly soudy 

k poměrně zajímavým závěrŧm, jak uvádí P. Tŧma a I. Telec
131

. Příkladem je názor, ţe právo 

bez souhlasu autora rozmnoţovat dílo umístěné na veřejném prostranství se týká pouze těch částí 

díla, které jsou vidět z veřejného prostranství, na kterém jsou umístěny. Např. tak není moţné 

vyobrazit zeď budovy, která není vidět z ulice, ale jen z místa veřejnosti nepřístupného, či 

zachytit střechy budov prostřednictvím leteckých snímkŧ. Dle mého názoru se jedná o poměrně 

striktní výklad, ovšem vzhledem k tomu, ţe autorskoprávní výjimky a omezení musí být vţdy 

vykládány restriktivně, je moţné, ţe se i naše soudy v budoucnu přikloní k podobnému výkladu. 

                                                 
129

 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 52 
130

 Toto ustanovení umoţňuje stanovení výjimek a omezení práva na rozmnoţování a sdělování veřejnosti pro „uţití 

děl jako jsou architektonická díla nebo sochy vytvořené za účelem jejich trvalého umístění na veřejných 

místech“ 
131

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 367 
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4.3.5 ÚŘEDNÍ A ZPRAVODAJSKÁ LICENCE  

Ustanovení § 34 AZ upravuje úřední a zpravodajskou licenci, které jsou bezplatnými 

zákonnými licencemi. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 AZ se vztahují i na díla 

nezveřejněná. 

Pod písmenem a) je upravena úřední licence, která umoţňuje na základě zákona a v 

odŧvodněné míře uţít autorské dílo pro úřední účely bez souhlasu autora. V souladu 

s ustanovením § 66 odst. 7 se tato zákonná licence vztahuje i na počítačové programy. Subjekty 

vykonávající veřejné úkoly (finanční a jiné úřady, ale také soudy, policejní orgány aj.) mohou 

tuto zákonnou licenci vyuţít při své činnosti na základě zvláštního zákona pro účely veřejné 

bezpečnosti, soudního nebo správního řízení, parlamentního jednání a pořízení zápisu o něm. 

Tento výčet konkrétních úředních účelŧ, který ustanovení stanoví, není taxativní, vedle nich je 

uveden také „jiný úřední účel“. To by mohlo být problematické vzhledem k ustanovení čl. 5 

odst. 3 písm. e)
 
Informační směrnice

132
, které upravuje právě úřední licenci, ovšem typy 

úředního účelu stanoví taxativně.
133

  

Úřední licenci musíme odlišovat od výjimek z ochrany podle práva autorského ve 

veřejném zájmu pro úřední díla podle ustanovení § 3 písm. a) AZ. V případě úřední licence 

nejde, na rozdíl od děl úředních, o úplnou výluku z autorskoprávní ochrany, ale pouze o omezení 

této ochrany v  případech zákonem stanovených.  

Pod písmeny b) aţ d) ustanovení § 34 jsou upraveny tři typy zákonné licence 

zpravodajské, tedy mimosmluvní uţití autorského díla v určité souvislosti se zpravodajstvím, 

jehoţ účelem je zejména podpora šíření informací ve společnosti. Pod písmenem b) se jedná o 

dovolené uţití díla ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuální události pod podmínkou, 

ţe toto uţití nepřesáhne rozsah odpovídající informačnímu účelu. Podmínka informačního účelu 

byla doplněna v rámci novelizace zákonem č. 216/2006 Sb. Po této novelizaci jiţ ustanovení 

výslovně neuvádí, ţe se musí jednat o takovou aktuální událost, při které je toto dílo uţito. 

Z povahy věci však vyplývá, ţe zde musí existovat souvislost mezi uţitým dílem a aktuální 

událostí, o níţ se informuje.
134

 Příkladem bude novinový článek o vernisáţi výstavy, který bude 

doplněn fotografií některého z vystavených děl. 

                                                 
132

 Toto ustanovení umoţňuje zakotvení výjimek z práva na rozmnoţování a sdělování veřejnosti pro „ uţití pro 

účely veřejné bezpečnosti nebo pro zajištění náleţitého provedení správního, parlamentního nebo soudního 

řízení nebo zpravodajství o něm“. 
133

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 37. Autoři uvádí, ţe 

uţití pro jiné úřední účely, kterým bude např. poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, je ve vztahu k účelŧm Informační směrnice pouze podruţným uţitím a je 

tedy v souladu s cíly komunitárního práva, přestoţe jej směrnice výslovně neuvádí.  
134

 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 53 
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Druhým typem zpravodajské licence uvedeným pod písmenem c) je moţnost uţít v 

odpovídající míře v hromadném sdělovacím prostředku při zpřístupňování zpravodajství o 

aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboţenských, takové dílo, které jiţ dříve 

bylo uveřejněno v jiném hromadném sdělovacím prostředku, nebo jeho překlad. Za splnění 

zákonných podmínek se tedy jedná o oprávněné převzetí takového autorského díla z jednoho 

hromadného sdělovacího prostředku do jiného.  

Ustanovení uvádí jako příklady hromadných sdělovacích prostředkŧ periodický tisk a 

televizní či rozhlasové vysílání, je však za ně nutné povaţovat také v dnešní době široce 

vyuţívané internetové zpravodajské servery.
135

 Před novelizací ustanovení hovořilo o dílech 

s „obsahem časového významu“, pouţití výrazu „aktuální“ mŧţeme povaţovat za upřesnění 

tohoto slovního spojení. Dílo takto převzaté či jeho překlad je moţné i dále jinak uţít. Tato 

moţnost byla také doplněna v rámci výše uvedené novelizace.  

Před novelizací ustanovení umoţňovalo pouze převzetí článkŧ, v současném širším pojetí 

mŧţe jít o uţití jakéhokoliv druhu díla, tedy např. i fotografií. Je však vţdy nutné posoudit, jaká 

míra uţití odpovídá zpravodajskému účelu (informovat o aktuálních otázkách, událostech) a zda 

je tak nutné uţít dílo celé, nebo postačí určitý úryvek, resp. část díla. Do tohoto reţimu nebude 

spadat uţití denních zpráv, protoţe podle § 2 odst. 6 AZ denní zpráva není autorským dílem a 

není tak na základě autorského zákona chráněna. 

Zvláštností zákonné licence pod písmenem c) je její dispozitivní povaha. Převzetí a 

následné jiné uţití díla mŧţe autor zapovědět.  

Zpravodajskou licenci uvedenou pod písmeny b) a c) mŧţeme podřadit pod čl. 5 odst. 3 

písm. c) Informační směrnice
136

, také Bernská úmluva upravuje v čl. 10 bis odst. 1 moţnost 

převzetí děl o aktuálních otázkách hospodářských, politických nebo náboţenských. V čl. 10 bis 

odst. 2 Bernské úmluvy najdeme úpravu zákonné licence pro uţití díla ve spojitosti se 

zpravodajstvím o aktuální události.  

Poslední typ zpravodajské licence uvedený pod písmenem d) dovoluje uţití politického 

projevu, úryvku veřejné přednášky nebo děl podobné povahy, a to v rozsahu odpovídajícím 

informativnímu účelu. Uţití takového díla v souboru však není bez souhlasu autora moţné. Před 

novelizací autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. byla tato výjimka obsaţena v ustanovení 
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 Srov. tamtéţ, s. 54 
136

 Ustanovení umoţňuje zakotvení výjimek a omezení v případě „rozmnoţování tiskem, sdělování veřejnosti nebo 

zpřístupňování zveřejněných článkŧ o aktuálních hospodářských, politických nebo náboţenských tématech nebo 

vysílaných děl nebo jiných předmětŧ ochrany stejné povahy v případech, kdy takové uţití není výslovně 

vyhrazeno a pokud je uveden zdroj včetně jména autora, nebo uţití děl nebo jiných předmětŧ ochrany ve 

spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu opodstatněném informativním 

účelem a pokud je uveden zdroj včetně jména autora, je-li to moţné“. 
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§ 3 písm. c) AZ jako jedna z výluk z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu. Takové 

politické projevy a veřejné přednášky tedy nebyly autorským zákonem vŧbec chráněny. Její 

„přesunutí“ do zákonných licencí odpovídá  čl. 5 odst. 3 písm. f) Informační směrnice
137

 a 

znamená, ţe dále jiţ tato díla nejsou vyloučena z autorskoprávní ochrany, pouze je za zákonem 

stanovených podmínek moţné jejich mimosmluvní uţití. Zakotvení této výjimky umoţňuje také 

Bernská úmluva, a to v čl. 2 bis odst. 2. Podle odstavce 3 je nedotčeno autorovo právo na uţití 

díla v souboru. 

V případě vyuţití zákonných licencí pod písmeny b) aţ d) je v souladu s komunitárním i 

mezinárodním právem vţdy nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno 

osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, název díla a jeho pramen, ledaţe by to 

v případech podle písm. b) a d) nebylo moţné. V případě licence pro převzetí díla uveřejněného 

v jiném hromadném sdělovacím prostředku je uvedení těchto údajŧ z povahy této výjimky 

moţné vţdy. 

4.3.6 UŽITÍ DÍLA V RÁMCI OBČANSKÝCH ČI NÁBOŽENSKÝCH OBŘADŮ NEBO V RÁMCI 

ÚŘEDNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY, V RÁMCI ŠKOLNÍCH 

PŘEDSTAVENÍ A UŽITÍ DÍLA ŠKOLNÍHO  

Další typ bezúplatné zákonné licence upravuje ustanovení § 35 autorského zákona. V 

odstavci 1 jde o tzv. obřadní licenci
138

, která umoţňuje mimosmluvní uţití díla v rámci 

občanských a náboţenských obřadŧ (svatební či pohřební obřady, křtiny apod.) a po novelizaci 

zákonem č. 216/2006 Sb. nově také při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy. 

Pŧjde tak např. o akce konané v souvislosti s oslavami státních svátkŧ, jako je předávání státních 

vyznamenání. Účelem takového uţití nesmí být získání přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu. Dŧvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb. uvádí, ţe za komerční 

účel se nepovaţuje vybírání správních poplatkŧ v souvislosti s občanskými obřady. K rozšíření 

této zákonné licence o uţití při úředních akcích došlo na základě čl. 5 odst. 3 písm. g) Informační 

směrnice
139

.  

Odstavec 2 tohoto ustanovení zakotvuje moţnost uţití díla při školních představeních, 

nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Školní 
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 Ustanovení umoţňuje zakotvení výjimek a omezení v případě „uţití politických projevŧ a úryvkŧ veřejných 

přednášek nebo podobných děl nebo předmětŧ ochrany v rozsahu opodstatněném informativním účelem a za 

předpokladu, ţe je uveden zdroj včetně jména autora, s výjimkou případŧ, kdy toto není moţné“. 
138

 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 377 
139

 Ustanovení umoţňuje zakotvení výjimek pro „uţití během náboţenských úkonŧ nebo úředních akcí pořádaných 

orgánem veřejné moci”. 
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představení jsou specifikována jako taková, ve kterých účinkují výlučně ţáci, studenti nebo 

učitelé školy či jiného školského či vzdělávacího zařízení. Tuto zákonnou licenci v taxativním 

výčtu moţných výjimek a omezení autorského práva v Informační směrnici nenajdeme. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o výjimku, která splňuje podmínky čl. 5 odst. 3 písm. o) (jde o 

uţití v případě menšího významu, v autorském zákoně bylo obsaţeno ještě před vydáním 

Informační směrnice, není takové povahy, aby narušovalo volný pohyb zboţí a sluţeb v rámci 

Společenství) mŧţeme ji podřadit pod toto ustanovení, avšak pouze při splnění další zásadní 

podmínky – pouze analogového uţití.
140

  

Odstavec 3 umoţňuje školám, školským či vzdělávacím zařízením uţít nikoli za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní 

vnitřní potřebě školní dílo. Školní dílo je definováno jako „dílo vytvořené ţákem nebo studentem 

ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole 

nebo školskému či vzdělávacímu zařízení”. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 je moţné takto 

uţít i školní díla dosud nezveřejněná. Tuto výjimku také čl. 5 Informační směrnici nezahrnuje. 

Stejně jako v případě výjimky týkající se školních představení je v případě analogového uţití 

moţné její podřazení pod čl. 5 odst. 3 písm. o) Informační směrnice.
141

 Pro takové uţití školního 

díla, které podmínky této zákonné licence nesplňuje, platí úprava v ustanovení § 60 AZ. 

V případě všech tří výše uvedených zákonných licencí je nutné uvést jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost, 

název díla a pramen, je-li to moţné (§ 35 odst. 4 AZ).      

  

4.3.7 OMEZENÍ PRÁVA AUTORSKÉHO K DÍLU SOUBORNÉMU  

Omezení práva autorského k dílu soubornému je upraveno v ustanovení § 36 AZ. Jedná 

se o bezúplatnou zákonnou licenci, které se vztahuje pouze na zveřejněná díla souborná. 

Omezení spočívá v moţnosti mimosmluvního uţití souborného díla jeho oprávněným 

uţivatelem, pokud je účelem takového uţití přístup k obsahu souborného díla a běţné vyuţívání 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 137 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 137. Zde najdeme také další moţný výklad, podle 

kterého by jiţ z titulu právního vztahu ke škole vyplývala nevyvratitelná domněnka autorova souhlasu s uţitím 

jeho školního díla. Jiný přístup k tomuto ustanovení viz TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 379  
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jeho obsahu. Oprávněný uţivatel je tak oprávněn k jakémukoli uţití souborného díla, je ovšem 

omezen účelem takového uţití.  

Pojem oprávněný uţivatel autorský zákon definuje pouze v případě oprávněného 

uţivatele rozmnoţeniny počítačového programu, nikoli v případě souborného díla. Jde o pojem 

komunitárního práva, který ale ani jím není definován. Evropský soudní dvŧr judikoval, ţe se 

jedná o takového uţivatele, „jehoţ přístup k obsahu databáze za účelem vyhledávání spočívá na 

přímém nebo nepřímém souhlasu osoby, která vytvořila databázi“.
142

 Ovšem zejména s ohledem 

na úpravu zvláštního práva pořizovatele databáze a omezení tohoto práva (viz dále) je i tento 

výklad problematický.
143

  

Výjimka byla v našem právním řádu zakotvena na základě Směrnice o právní ochraně 

databází, která v čl. 6 odst. 1 stanoví právo oprávněného uţivatele databáze nebo jejích 

rozmnoţenin vykonávat všechny činnosti, které jsou jinak vyhrazeny autorovi (např. pořizování 

dočasných nebo trvalých rozmnoţenin), pokud jsou „nezbytné pro přístup k obsahu databáze a 

pro její obvyklé uţívání“, bez souhlasu autora databáze. V případě oprávnění uţívat pouze část 

databáze platí výše uvedené obdobně ohledně této části.  

Autorský zákon pouţívá pojem databáze pro označení „souboru nezávislých děl, údajŧ 

nebo jiných prvkŧ, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných 

elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření“ (§ 88 AZ). Dále 

rozlišuje tři typy databází: za prvé souborná díla, tedy databáze, které jsou autorskými díly, za 

druhé databáze, které jsou povaţovány za souborná díla, přestoţe postrádají prvek jedinečnosti 

(§ 2 odst. 2 AZ) a za třetí databáze neautorské.
144

 Citovaná zákonná licence se vztahuje pouze na 

první dva případy databází, ať se jedná o databáze v elektronické podobě, nebo databáze 

neelektronické
145

. Zvláštní právo pořizovatele databáze, které vzniká i v případě databází 

neautorských, jeho omezení a bezúplatné zákonné licence jsou upraveny v hlavě III autorského 

zákona. 

4.3.8 KNIHOVNÍ LICENCE 

Úprava knihovní licence v ustanovení § 37 AZ doznala velkých změn v rámci novelizace 

autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. Změny vycházely zejména z Informační směrnice a 
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 Rozsudek Evropského soudního dvora, věc C-203/02, dostupný z WWW: <http://curia.europa.eu> 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 736-737 
144

 Srov. tamtéţ, s. 56 
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 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 

2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 127 
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z nutnosti dosaţení souladu této úpravy se Směrnicí 92/100/EHS o právu na pronájem a na 

pŧjčování (dnes jiţ nahrazena Směrnicí 2006/115/ES o právu na pronájem a pŧjčování). 

Ustanovení § 37 obsahuje větší mnoţství autorskoprávních výjimek. Jedná se o bezúplatné 

zákonné licence a také o tzv. veřejnou pŧjčovatelskou licenci.
146

 Některé z těchto výjimek byly 

před novelizací zahrnuty v ustanovení § 37 AZ (pod názvem „Uţití díla rozmnoţováním a 

rozšiřováním rozmnoţenin“), další v ustanovení § 38 AZ („Uţití díla rozmnoţováním a 

rozšiřováním rozmnoţenin“). Novelizace přinesla v rámci knihovní licence několik nových 

výjimek a omezení. 

Ustanovení § 37 odst. 1 upravuje zákonnou licenci ve prospěch knihoven, archivŧ, muzeí, 

galerií, škol, vysokých škol a jiných nevýdělečných školských a vzdělávacích zařízení, která 

těmto subjektŧm umoţňuje bez souhlasu autora uţít autorská díla v případech stanovených pod 

písmeny a) aţ d).  

Odstavec 1 písm. a) umoţňuje výše uvedeným subjektŧm zhotovit rozmnoţeninu díla pro 

archivní a konzervační potřeby pod podmínkou, ţe neslouţí k přímému nebo nepřímému 

hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Na rozdíl od rozmnoţenin náhradních (viz dále) není 

moţné tyto rozmnoţeniny pŧjčovat. Tuto výjimku obsahoval autorský zákon jiţ před novelizací. 

Odstavec 1 písm. b) naopak upravuje zákonnou licenci, kterou autorský zákon před výše 

uvedenou novelizací neobsahoval. Ta umoţňuje zhotovit rozmnoţeninu díla nebo tiskovou 

rozmnoţeninu malé části díla, jeţ byla poškozena nebo ztracena, a dále tyto rozmnoţeniny 

pŧjčovat. Před zhotovením náhradní rozmnoţeniny celého díla je nutné vynaloţit rozumné úsilí 

na zjištění, zda dílo není nabízeno k prodeji.  

Zakotvení uvedených zákonných licencí pod písmeny a) a b) v autorském zákoně je 

moţné na základě čl. 5 odst. 2 písm. c) Informační směrnice
147

. Zhotovení rozmnoţenin pro 

archivační a konzervační účely a pro náhradu rozmnoţenin ztracených a poškozených mŧţeme 

podřadit „pod zvláštní úkony rozmnoţování“. 

Odstavec 1 písm. c) upravuje další zákonnou licencí, kterou přinesla novelizace z roku 

2006. Toto ustanovení zakládá moţnost zpřístupňovat díla, která jsou součástí sbírek uvedených 

subjektŧ jednotlivcŧm ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických 

zařízení (tzv. terminálŧ) umístěných v jejich objektech. Účelem takového zpřístupnění mŧţe být 

pouze výzkum či soukromé studium osob, kterým bylo dílo zveřejněno, současně musí být těmto 

osobám zamezeno pořízení rozmnoţeniny. Uţití těchto děl nesmí být předmětem prodejních 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 388 
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 Ustanovení zakládá moţnost zakotvit výjimky z práva na rozmnoţování „u zvláštních úkonŧ rozmnoţování 

uskutečněných veřejně přístupnými knihovnami, vzdělávacími zařízeními nebo muzei nebo archivy, které 

nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo komerční prospěch“. 
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nebo licenčních podmínek, to znamená zejména zákaz zpoplatnění takového uţití. Zpoplatněno 

však mŧţe být pořízení rozmnoţeniny takového díla na objednávku (knihovnou nebo jiných 

pŧjčujícím subjektem), které ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) dovoluje. Výjimka se netýká 

sdělování díla podle ustanovení § 18 odst. 2 AZ (zpŧsobem, ţe kdokoli mŧţe mít k dílu přístup 

na místě a v čase podle své vlastní volby). 

Ustanovení je v souladu s Informační směrnicí, konkrétně s čl. 5 odst. 3 písm. n)
148

 

zakotvujícím moţnost zpřístupňovat díla prostřednictvím k tomu určených zařízení v prostorách 

stanovených institucí. 

Odstavec 1 písm. d) umoţňuje pŧjčovat originály nebo rozmnoţeniny obhájených 

diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací, a to pouze na místě samém (tedy 

prezenčně) a výlučně pro účely výzkumu nebo soukromého studia. Tato zákonná licence je 

dispozitivní vzhledem k tomu, ţe autoři výše uvedených druhŧ prací mohou jejich uţití vyloučit. 

Jedná se rovněţ o zákonnou licenci, kterou přinesla velká novelizace z roku 2006, nebyla však 

do zákona vloţena na základě Informační směrnice, ale na základě poslaneckého pozměňovacího 

návrhu. V souvislosti s touto zákonnou licencí je nutno poznamenat, ţe zákon o vysokých 

školách obsahuje odlišné ustanovení týkající se zveřejňování kvalifikačních prací. Tomuto 

ustanovení, které je svou podstatou dalším autorskoprávním omezením se více věnuji dále, 

v kapitole č. 4.3.20.
 
 

Ustanovení § 37 odst. 2 AZ umoţňuje výše uvedeným subjektŧm pŧjčovat originály nebo 

rozmnoţeniny vydaných děl (nestačí tedy jakékoliv zveřejnění) pod podmínkou zaplacení 

odměny autorŧm. Jedná se o tzv. veřejnou pŧjčovatelskou licenci.
149

 Její výjimečnost spočívá 

v tom, ţe odměnu za pŧjčování nehradí autorŧm uţivatelé děl (tedy instituce, které díla pŧjčují) 

ani koneční uţivatelé (osoby, kterým je pŧjčováno). Tuto odměnu hradí stát prostřednictvím 

Národní knihovny ČR.
150

 Zaplacení odměny autorŧm je zde legální podmínkou oprávněnosti 

takového uţití, pokud zaplacena není, jedná se o jednání neoprávněné.
151

  

Z výše uvedené povinnosti platit odměnu za pŧjčování existuje výjimka – právo na 

odměnu autor nemá v případě pŧjčování děl taxativně stanovenými subjekty (např. školní 

knihovny, knihovny vysokých škol, Národní knihovna ČR) a dále v případě prezenčního 
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pŧjčování. Odstavec 3 téhoţ ustanovení z rozsahu zákonné licence pro pŧjčování vydaných děl 

vylučuje rozmnoţeniny děl zaznamenaných na zvukové či zvukově obrazové záznamy, které je 

moţno pŧjčovat pouze prezenčně a současně je pŧjčující subjekt povinen zamezit pořízení 

rozmnoţeniny. Absenční pŧjčování těchto děl je tak moţné pouze na základě licenční smlouvy. 

Např. Městská knihovna v Praze rozmnoţeniny děl zaznamenaných na zvukových záznamech 

pŧjčuje, a to na základě kolektivní licenční smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a 

kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM, která se vztahuje na 

všechny knihovny evidované u Ministerstva kultury ČR. 

Zakotvení výjimek z výlučného práva autorŧ na pŧjčování originálŧ a rozmnoţenin jejich 

děl umoţňuje Směrnice 2006/115/ES o právu na pronájem a pŧjčování ve svém čl. 6. Pokud jde 

o veřejné pŧjčování, odstavec 1 tohoto ustanovení umoţňuje stanovení výjimek za podmínky, ţe 

alespoň autoři musí obdrţet odměnu za pŧjčování. Podle odstavce 3 téhoţ ustanovení mohou 

členské státy vyjmout určité kategorie zařízení z povinnosti platit tuto odměnu. Totoţnou 

výjimku obsahovala i Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na pŧjčování (která byla 

směrnicí z roku 2006 zrušena).  

Před novelizací autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. náš autorský zákon 

obsahoval tuto zákonnou licenci jako bezúplatnou (v § 38 AZ). Přestoţe komunitární právo 

dovoluje vyjmout určité kategorie zařízení z povinnosti platit tuto odměnu, je otázkou, zda 

takovéto široké vynětí nebylo s komunitárním právem v rozporu.
152

 V současnosti jiţ autorský 

zákon upravuje knihovní licenci jako úplatnou s některými výjimkami a tato úprava výše 

uvedené směrnici vyhovuje. Informační směrnice právo na pŧjčování a pronájem originálŧ a 

rozmnoţenin děl neupravuje a sama v recitálu č. 28 odkazuje na úpravu ve výše citované 

speciální směrnici. 

Za účelem zpřístupnění obsahu sbírek subjektŧ uvedených v odstavci 1 a nabídky k 

pŧjčení děl umoţňuje ustanovení § 37 odst. 4 AZ uţít díla, která jsou součástí sbírek, v katalogu 

sbírek. Katalog mŧţe být zpřístupňován veřejnosti, avšak v případě, ţe obsahuje rozmnoţeninu 

výtvarného díla, je povinností příslušného subjektu zamezit zhotovení jeho rozmnoţeniny, která 

by mohla slouţit ke komerčnímu účelu. V katalogu sbírek je nutné uvést jméno autora, nebo 

jméno osoby, pod jejímţ jménem se dílo uvádí na veřejnost. Tuto výjimku autorský zákon před 

novelizací zákonem č. 216/2006 neobsahoval, jak uvádí dŧvodová zpráva k zákonu č. 
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216/2006
153

, jedná o obdobu katalogové licence podle ustanovení § 32 AZ, která umoţňuje 

knihovnám a dalším institucím plnit informační povinnost stanovenou zvláštními zákony.  

Ustanovení § 37 odst. 5 stanoví informační povinnost subjektŧ uvedených v odstavci 1 

vŧči příslušnému kolektivnímu správci za účelem rozúčtování odměn autorŧm. 

4.3.9 LICENCE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Licence pro zdravotně postiţené upravená v ustanovení § 38 AZ byla v autorském zákoně 

zakotvena jiţ před jeho velkou novelizací v roce 2006, měla však uţší rozsah a byla obsaţena ve 

více ustanoveních upravujících rŧzné druhy zákonných licencí s rozdílným účelem (§ 37 odst. 2 

písm. c), § 38 odst. 2 AZ). V současnosti je úprava rozšířena o výjimku pro potřeby zrakově 

postiţených a je ucelenější. Účelem této zákonné licence je umoţnit či usnadnit přístup 

k autorským dílŧm (a jiným chráněným předmětŧm) a jejich uţití osobám s takovým zdravotním 

postiţením, které jim tento přístup či uţití ztěţuje.  

Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) umoţňuje bez souhlasu autora zhotovit nebo dát zhotovit 

rozmnoţeninu vydaného díla, pokud je účelem takového uţití zajištění potřeb zdravotně 

postiţených.  Rozsah uţití musí odpovídat charakteru konkrétního zdravotního postiţení a 

účelem uţití nesmí být přímý nebo nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch. Zhotovené 

rozmnoţeniny je moţné dále rozšiřovat a sdělovat, opět pod podmínkou nekomerčního účelu. 

Příkladem vyuţití této zákonné licence je zhotovení rozmnoţeniny literárního díla v podobě 

čitelné pro nevidomé, tedy v Braillově písmu.  

V odstavci 1 písm. b) ustanovení § 38 obsahuje zákonnou licenci, jejím účelem je 

umoţnit osobám zrakově postiţeným vnímání audiovizuálních děl i přes překáţku danou jejich 

postiţením. Výhradně pro potřeby zrakově postiţených je moţné bez souhlasu autora opatřit 

zvukovou sloţku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jejím slovním vyjádřením a 

tuto zvukovou sloţku dále rozmnoţovat, rozšiřovat a sdělovat. Stejně jako v případě zákonné 

licence pod písmenem b) nesmí mít toto uţití komerční účel. V odstavci 3 téhoţ ustanovení 

autorský zákon doplňuje, ţe rozmnoţeniny pořízené pro potřeby zdravotně postiţených nesmí 

být pouţity k jinému účelu, neţ jsou tyto potřeby zdravotně postiţených v závislosti na jejich 

postiţení.  

Odstavec 2 téhoţ ustanovení umoţňuje knihovnám, muzeím, školám a dalším subjektŧm, 

na něţ se vztahuje knihovní licence (viz výše), pŧjčovat originály nebo rozmnoţeniny vydaných 
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děl pro potřeby zdravotně postiţených v souvislosti s jejich postiţením. Na rozdíl od zákonné 

licence pro veřejné pŧjčování v ustanovení § 37 odst. 2 AZ je tato zákonná licence bezúplatná a 

vztahuje se také na rozmnoţeniny zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (nikoliv však 

na počítačové programy jako před novelizací v roce 2006). 

Zákonná licence v ustanovení § 38 odst. 1 je v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. b) Informační 

směrnice
154

, zákonná licence v odstavci 2 je v souladu s čl. 6 Směrnice 2006/115/ES o právu na 

pronájem a pŧjčování, který umoţňuje stanovení výjimek z výlučného práva autorŧ na pŧjčování 

originálŧ a rozmnoţenin jejich děl. 

4.3.10 LICENCE PRO DOČASNÉ ROZMNOŽENINY 

Licence pro dočasné (také tzv. technické) rozmnoţeniny byla v autorském zákoně 

zakotvena jiţ před jeho euronovelou autorského zákona. V současnosti je však úprava této 

bezúplatné zákonné licence obsaţena v novém samostatném ustanovení § 38a AZ a je přesnější 

vzhledem k úpravě v Informační směrnici. 

Technickými rozmnoţeninami, na které se vztahuje toto ustanovení, jsou takové 

rozmnoţeniny, které vznikají při zpřístupňování díla v elektronické podobě
155

 nezávisle na vŧli 

uţivatele, jsou pouze pomíjivé nebo podruţné a tvoří nedílnou a nezbytnou součást 

technologického procesu takového uţití díla. Jediným účelem těchto rozmnoţenin je přenos díla 

počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný prostředníkem, nebo 

oprávněné uţití díla. Jsou tak jen určitým nutným mezikrokem, který umoţňuje zamýšlené 

„hlavní“ uţití díla, nebo vznikají jako vedlejší účinek tohoto uţití bez moţnosti zamezit jejich 

vzniku. To je dáno zvláštní povahou uţití díla v elektronické formě a zpŧsobem fungování 

technologií umoţňujících takové uţití. Současně je podstatné, ţe tyto rozmnoţeniny nemají 

ţádný samostatný hospodářský význam. Zákonná licence v ustanovení § 38a AZ umoţňuje 

takové úkony rozmnoţování děl provádět bez souhlasu autora pod podmínkou, ţe jsou splněny 

výše uvedené znaky technických rozmnoţenin a rozmnoţeniny nemají slouţit k jiným účelŧm 

neţ výše uvedeným. 
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Informační směrnice tuto výjimku upravuje v čl. 5 odst. 1
156

 jako jedinou výjimku, kterou 

jsou členské státy povinny zakotvit ve svém domácím právním řádu. Tato výjimka souvisí 

s uţitím děl prostřednictvím počítačŧ, zejména v prostředí internetu, kdy při prohlíţení 

webových stránek nebo pouţívání elektronické pošty dochází k vytváření technických 

rozmnoţenin, které umoţňují snadnější a rychlejší fungování těchto sluţeb. Jak uvádí dŧvodová 

zpráva k zákonu č. 216/2006
157

, zákonná licence se vztahuje na úkony umoţňující prohlíţení 

webových stránek, ukládání do vyrovnávací paměti a účinné fungování přenosových systémŧ a 

je tak dŧleţitá z hlediska podpory volného pohybu zboţí a sluţeb, zejména tedy sluţeb on-line. 

Tato zákonná licence se vztahuje i na počítačové programy, ale pouze v případě, kdy technické 

rozmnoţeniny mají slouţit přenosu díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami 

uskutečněnému prostředníkem. Zvláštní úprava technických rozmnoţenin v souvislosti s uţitím 

počítačových programŧ je obsaţena v ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a b) AZ. 

Odstavec 2 tohoto ustanovení umoţňuje rozhlasovým nebo televizním vysílatelŧm 

zhotovit svými vlastními prostředky a pro své vlastní vysílání dočasný záznam díla v případě, ţe 

jim autor tohoto díla jiţ udělil smluvní oprávnění k vysílání díla. Tato výjimka byla pŧvodně 

upravena v ustanovení § 50 AZ, který se týká omezení licenční smlouvy, dnes je jiţ „přesunuta“ 

mezi zákonné licence. Zákonná licence je v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. d)
158

 Informační 

směrnice (v tomto případě se však nejedná o obligatorní výjimku) a stejně tak s Bernskou 

úmluvou, která ji upravuje v čl. 11 bis odst. 3. 

Podle § 29 odst. 2 se tato zákonná licence vztahuje i na nezveřejněná díla. 

4.3.11 LICENCE PRO FOTOGRAFICKOU PODOBIZNU 

Ustanovení § 38b umoţňuje osobě, která si úplatně objedná zhotovení své fotografické 

podobizny, zhotovit rozmnoţeninu tohoto fotografického díla i bez souhlasu jeho autora a dále ji 

nevýdělečně uţít. Bezúplatná zákonná licence pro nevýdělečně uţití rozmnoţeniny je 

dispozitivní a autor fotografie tak mŧţe další uţití zapovědět. Účelem této tradiční zákonné 
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licence je řešit potenciální střet mezi protichŧdnými zájmy zpodobněné osoby a autora 

fotografické podobizny, tedy mezi právem na ochranu osobnosti osoby fotografované (ochrana 

podobizny podle § 12 občanského zákoníku) a autorským právem autora fotografické podobizny. 

Podmínka úplatného objednání fotografické podobizny musí být splněna, tedy se zákonná 

licence nebude vztahovat na fotografickou podobiznu zhotovenou bez úmyslu osobu 

vyfotografovat, jako v případě náhodného zachycení osoby při fotografování na ulici. Z účelu 

této zákonné licence vyplývá, ţe je stanovena ve prospěch osoby, o jejíţ podobiznu se jedná, i 

v případě, ţe sama nebyla jejím objednatelem
159

, přestoţe ustanovení pouţívá formulaci „které si 

úplatně objednal“ a z přísně jazykového výkladu by tak mohl plynout opak. Zákonná licence se 

nevztahuje na jiné typy podobizen neţ fotografické (např. kresba, malba), je ji však moţné podle 

ustanovení § 29 odst. 2 AZ uplatnit i v případě fotografických děl ještě nezveřejněných. 

Tuto zákonnou licenci obsahoval autorský zákon jiţ před euronovelou v ustanovení § 37 

odst. 2 písm. b), další uţití zhotovených rozmnoţenin však neumoţňoval. Informační směrnice 

tuto výjimku výslovně neupravuje, jde však o výjimku, kterou autorský zákon upravoval jiţ před 

vydáním Informační směrnice (najdeme ji i v předchozích autorských zákonech) a současně dle 

mého názoru vyhovuje i dalším podmínkám čl. 5 odst. 3 písm. o) Informační směrnice, 

zakotvující moţnost ponechání dalších výjimek a omezení. Za dodrţení podmínky analogového 

uţití je tak zřejmě moţné výjimku podřadit pod toto ustanovení Informační směrnice. Zákonnou 

licenci pro fotografickou rozmnoţeninu je také moţné povaţovat za obdobu reţimu díla 

vytvořeného na objednávku podle ustanovení § 61 AZ, tedy ve své podstatě spíše za licenci 

smluvní.
160

 

4.3.12 NEPODSTATNÉ VEDLEJŠÍ UŽITÍ DÍLA 

Novela autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb. přinesla novou, bezúplatnou, pro 

praxi poměrně dŧleţitou zákonnou licenci pro nepodstatné vedlejší uţití díla. Ta je upravena 

v ustanovení § 38c AZ a znamená moţnost náhodného uţití díla v souvislosti se zamýšleným 

hlavním uţitím jiného díla nebo prvku i bez souhlasu autora. S uplatněním této zákonné licence 

se mŧţeme setkat např. při natáčení filmu nebo při fotografovaní, kdy mŧţe dojít k náhodnému 

uţití architektonických nebo výtvarných děl v natáčeném či fotografovaném prostoru. Zákonná 
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licence v ustanovení § 38c AZ umoţňuje uţít i díla nezveřejněná (§ 29 odst. 2 AZ) a je 

provedením čl. 5 odst. 3 písm. i) Informační směrnice
161

.  

K odlišení nepodstatného vedlejšího uţití díla od citace podle ustanovení § 31 AZ je 

nutné posoudit otázku úmyslu uţivatele.
162

 V případě citace má uţití jiného díla slouţit 

konkrétnímu účelu (např. ilustračnímu), je tedy úmyslné a nikoliv náhodné jako v případě 

výjimky podle ustanovení § 38c AZ. Jako příklad poslouţí uţití části filmu jako díla 

kinematografického v jiném autorském díle. Pokud ve filmovém dokumentu o cestování kamera 

náhodně zabere osoby sledující na televizní obrazovce film, bude náhodné uţití tohoto filmu 

podřaditelné pod ustanovení § 38c AZ. Na rozdíl od toho, pokud bude záběr na osoby sledující 

konkrétní populární film uţit v jiném filmu k dokreslení atmosféry prostředí, ve kterém se film 

odehrává, či doby, kterou film zobrazuje, pŧjde jiţ o úmyslné, nikoliv náhodné uţití a dle mého 

názoru tedy o citaci, samozřejmě při splnění dalších podmínek pro citační zákonnou licenci. Toto 

rozlišení však není, zejména v případě uţití v díle uměleckém, úplně jednoznačné. M. 

Šalomoun
163

 vysvětluje tzv. doktrínu incidental inclusion jako „nahodilé objevení se části díla 

v jiném díle“ a při jejím výkladu uvádí příklady podobné dvěma výše uvedeným s tím, ţe oba 

podřazuje pod „incidental inclusion“, tedy pod nahodilé uţití. 

4.3.13 LICENCE K DÍLŮM UŽITÉHO UMĚNÍ A DÍLŮM ARCHITEKTONICKÝM 

Ustanovení § 38d AZ upravuje bezúplatnou zákonnou licenci, která se týká děl uţitého 

umění a architektonických děl. Pod písmenem a) umoţňuje bez souhlasu autora pronajímat, 

pŧjčovat nebo vystavovat originál nebo rozmnoţeninu díla uţitého umění vyjádřeného v uţitné 

podobě nebo architektonické dílo vyjádřené stavbou. Zákonná licence se nevztahuje na díla 

uţitého umění a architektonická díla vyjádřená v jiné podobě, neţ ustanovení stanoví, např. 

architektonické dílo vyjádřené v podobě papírového modelu.  

Pod písmenem b) ustanovení zakotvuje zákonnou licenci pro návrh nebo provedení 

změny dokončené stavby, která je vyjádřením architektonického díla, pod podmínkou, ţe ke 

změně dojde jen v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty díla. Současně je stanovena 

povinnost uţivatele předem uvědomit autora o svém úmyslu provést změnu stavby a v případě, 

ţe o to autor poţádá, poskytnout dokumentaci stavby včetně jejího vyobrazení, vystihující stav 

před provedením změn, aby byla v zájmu autora uchována informace o pŧvodní podobě jeho 
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 Ustanovení umoţňuje stanovení výjimek z práva na rozmnoţování a sdělování veřejnosti pro „příleţitostné 

včlenění díla nebo jiného předmětu ochrany do jiného materiálu“. 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 405 
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 Srov. ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 94 
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díla. Tyto povinnosti má osoba navrhující nebo provádějící změnu stavby pouze v případě, ţe je 

to opodstatněné významem konkrétní stavby a lze to na ní spravedlivě poţadovat. Předchozí 

informování o změně stavby tak např. nebude moţné spravedlivě poţadovat v případě 

naléhavých úprav budovy spojených s narušením její statiky.  

Obě zákonné licence jsou stanoveny k prospěchu vlastníka, příp. nájemce či jiného 

uţivatele stavby či rozmnoţeniny díla uţitého umění, zákon však oprávněný subjekt ţádným 

zpŧsobem nevymezuje, takţe jím mŧţe být z hlediska autorského práva kdokoliv. Existence 

zákonných licencí vyplývá ze zvláštní povahy těchto děl, která jsou (respektive hmotný substrát, 

do kterého jsou vtěleny) určeny k praktickému pouţití, v případě architektonických děl ve formě 

stavby k obývání či k podnikatelské činnosti, v případě děl uţitého umění (např. umělecký 

svícen či váza) zpŧsob vyuţití závisí na konkrétním typu díla. Z tohoto dŧvodu je vhodné 

prostřednictvím zákonné licence řešit střet vlastnického práva (práva nájmu apod.) k příslušnému 

předmětu a autorského práva jeho autora a umoţnit tak např. pronajmout stavbu nebo vystavit 

předmět uţitého umění bez nutnosti ţádat o souhlas autora. 

Ustanovení umoţňující změnu stavby bez souhlasu autora je dŧleţité také z hlediska 

veřejnoprávních předpisŧ, které stavebníkŧm či vlastníkŧm staveb často přikazují určité změny 

stavby provést
164

, např. v souvislosti s jejich údrţbou a zajištěním bezpečnosti stavby, moţný je 

dokonce příkaz úplného odstranění stavby (§ 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ). 

Zákonná licence pod písmenem a) byla v autorském zákoně obsaţena jiţ před 

euronovelou (§ 38 odst. 3), současné znění je však širší o moţnost uţít dílo vystavením. 

V komunitárním právu je uţití díla pronájmem a pŧjčováním upraveno ve Směrnici 2006/115/ES 

o pronájmu a pŧjčování. Ta však ve svém čl. 3 odst. 2 stanoví, ţe se na právo na pronájem a 

pŧjčování budov a děl uţitého umění nevztahuje. Právo na vystavování není mezinárodním ani 

komunitárním autorským právem chráněno.
165

 Zákonná licence uvedená pod písmenem b) byla 

pŧvodně obsaţena v ustanovení § 9 odst. 5 AZ, v rámci euronovely byla přesunuta mezi zákonné 

licence a byla zpřesněna. Informační směrnice v čl. 5 odst. 3 písm. m)
166

 umoţňuje zakotvení 

zákonné licence pro provádění změn architektonických děl.      
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 407 
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 Srov. tamtéţ, s. 213 
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 Ustanovení umoţňuje stanovení výjimek a omezení z práva na rozmnoţování a sdělování veřejnosti pro „uţití 

uměleckého díla ve formě budovy nebo nákresu nebo plánu budovy pro účely rekonstrukce uvedené budovy“. 



64 

 

4.3.14 LICENCE PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

Licence pro sociální zařízení upravená v ustanovení § 38e autorského zákona je 

bezúplatnou zákonnou licencí vztahující se pouze na zdravotnická nebo sociální zařízení, která 

nebyla zřízena nebo zaloţena za účelem dosaţení zisku. Jako příklad jsou uvedeny nemocnice a 

věznice, kromě nich to mohou být také dětské domovy, domovy pro seniory a další. Těmto 

subjektŧm je umoţněno zhotovit záznam vysílaných děl a dále takto zaznamenaná díla 

provozovat v rámci zařízení osobám zde umístěným. Rozsah tohoto uţití je omezen účelem 

zákonné licence. V souvislosti s pořizováním záznamŧ není dotčeno právo na náhradní odměnu 

podle ustanovení § 25 AZ. 

Jedná se o výjimku, kterou Informační směrnice umoţňuje ve svém čl. 5 odst. 2 písm. 

e)
167

, do autorského zákona byla zařazena nově v rámci novelizace zákonem č. 216/2006 Sb. 

Ustanovení Informační směrnice však výslovně neuvádí moţnost dále provozovat zaznamenaná 

díla, je tedy otázkou, jestli v tomto případě není náš autorský zákon s informační směrnicí 

v rozporu.
168

  

V souvislosti s touto zákonnou licencí je nutno zmínit ustanovení § 23 AZ, upravující 

další výjimku pro zdravotnická zařízení, která je svou povahou zákonnou licencí. O tomto 

ustanovení, jehoţ povaha je vzhledem k Informační směrnici velmi problematická, jiţ bylo 

pojednáno výše.  

4.3.15 UŽITÍ ORIGINÁLU NEBO ROZMNOŽENINY DÍLA VÝTVARNÉHO, FOTOGRAFIE 

NEBO DÍLA VYJÁDŘENÉHO POSTUPEM PODOBNÝM FOTOGRAFII JEHO 

VYSTAVENÍM 

Poslední zákonnou licencí zahrnutou do dílu 4 autorského zákona je zákonná licence 

umoţňující uţití originálu nebo rozmnoţeniny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného 

postupem podobným fotografii jeho vystavením, zkráceně tzv. výstavní licence, upravená 

v ustanovení § 39 AZ.  
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 Ustanovení umoţňuje zakotvit výjimku z práva na rozmnoţování v případě „vysílání uskutečněného sociálními 

institucemi sledujícími nekomerční cíle, jakými jsou nemocnice nebo věznice, a to za podmínky, ţe nositelé práv 

získají spravedlivou odměnu“. 
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 Je moţné vycházet z toho, ţe při provádění směrnic nemají členské státy povinnost doslovného převzetí jejich 

ustanovení, jsou směrnicí vázány pouze co do výsledku, který má být dosaţen. Ani takto však není moţné 

jednoznačně říci, ţe je ustanovení § 38e AZ v souladu s Informační směrnicí, viz TELEC, I., TŦMA, P. 

Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 410 
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Tato autorskoprávní výjimka umoţňuje vlastníku nebo osobě, která si od vlastníka 

vypŧjčí originál či rozmnoţeninu uvedených druhŧ děl takové dílo vystavovat nebo je k 

vystavení bezplatně poskytnout. Jedná se o zákonnou licenci bezúplatnou a dispozitivní, autor 

tak mŧţe takové uţití při převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoţenině díla (nikoliv 

později) zapovědět. Vlastník či vypŧjčitel je touto zápovědí vázán, pouze pokud mu byla známa 

nebo musela být známa. Tak tomu bude zejména v případě, ţe je zapovězení zapsáno v rejstříku 

vedeném kolektivním správcem. Účelem této zákonné licence (podobně jako licence k dílŧm 

uţitého umění a architektonickým) je řešení střetu vlastnického práva (či práva vypŧjčitele) 

s autorským právem autora.  

Výstavní licence byla v autorském zákoně obsaţena jiţ před jeho velkou novelizací 

v roce 2006, v současnosti však je širší v tom smyslu, ţe jejím subjektem mŧţe být kromě 

vlastníka i vypŧjčitel vystavovaného díla. Úpravu výstavní licence nenajdeme v mezinárodním 

ani v komunitárním právu autorském, vzhledem k tomu, ţe tyto právní řády (jak jiţ bylo výše 

uvedeno) nepovaţují vystavování díla za výkon autorského práva a neposkytují mu tak 

ochranu.
169

  

4.3.16 OMEZENÍ ROZSAHU PRÁV AUTORA K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU  

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu (dále také jen „program“) je 

upraveno v ustanovení § 66 AZ. Jedná se o ustanovení, které má povahu bezúplatné zákonné 

licence a je tak jednou ze zákonných licencí upravených mimo díl 4 autorského zákona. Jak jiţ 

bylo dříve uvedeno, na počítačové programy se aţ na výjimky nevztahují ustanovení upravující 

autorskoprávní výjimky a omezení v dílu 4 autorského zákona, a odst. 66 tvoří jejich speciální 

úpravu. Toto ustanovení bylo v rámci euronovely autorského zákona upraveno tak, aby plně 

odpovídalo čl. 5 a 6 Směrnice o právní ochraně počítačových programŧ.  

Subjektem této zákonné licence je pouze tzv. oprávněný uţivatel rozmnoţeniny 

počítačového programu. Toho autorský zákon definuje v ustanovení § 66 odst. 6.
170

 Tato 

definice byla do autorského zákona vloţena nově v rámci novelizace zákonem č. 216/2006. Ač 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 213; Autorský zákon 

však v § 12 a § 17 řadí vystavování mezi zpŧsoby uţití díla. 
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 Je jím „oprávněný nabyvatel rozmnoţeniny počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k 

rozmnoţenině počítačového programu, a to za účelem jejího vyuţití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu, 

dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná uţívat rozmnoţeninu počítačového programu“. 
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je dle mého názoru vymezení tohoto pojmu přínosem, konkrétní zpŧsob, jakým to autorský 

zákon činí, je některými odborníky kritizován.
171

  

Zákonná licence v odstavci 1 umoţňuje oprávněnému uţivateli rŧzné zpŧsoby uţití 

rozmnoţeniny programu i bez souhlasu jeho autora tak, aby mohl tuto oprávněně nabytou 

rozmnoţeninu plně vyuţít k účelŧm, kterým má slouţit. Zahrnuje právo rozmnoţovat, překládat, 

zpracovávat, upravovat či jinak měnit program pod podmínkou, ţe je to nezbytné k vyuţití 

rozmnoţeniny a činí tak při zavedení a provozu programu nebo opravuje-li jeho chyby [písm. 

a)]. Takové uţití je dovoleno i v případě, ţe k němu dochází jinak (ne při zavedení, provozu, 

opravě), ovšem pouze v případě, ţe je to v souladu s určením programu a nedošlo ke smluvnímu 

vyloučení (dispozitivní zákonná licence) [písm. b)]. Mezi těmito dvěma výjimkami uvedená 

směrnice nerozlišuje a zakotvuje ji v čl. 5 odst. 1 jako jedinou dispozitivní výjimku (stejně jako 

autorský zákon před novelizací). Změna tohoto ustanovení, resp. jeho rozdělení na dvě výjimky, 

jednu kogentní a druhou dispozitivní však bylo vhodné s ohledem na odst. 18 recitálu 

směrnice.
172

  

Oprávněnému uţivateli je také umoţněno zhotovit si záloţní rozmnoţeninu, pokud je pro 

uţívání programu nezbytná [písm. c)], dále také zkoumat, studovat nebo zkoušet funkčnost 

počítačového programu, za účelem pouze zjištění myšlenek a principŧ, na nichţ je zaloţen 

počítačový program či jeho prvky, provést je mŧţe oprávněný uţivatel sám nebo osoba jím 

pověřená [písm. d)]. Tyto výjimky jsou v souladu s čl. 5 odst. 3 citované směrnice. 

V souladu s čl. 6 uvedené směrnice je oprávněnému uţivateli umoţněno také 

rozmnoţovat kód programu či překládat jeho formu, a to opět buď samostatně, nebo 

prostřednictvím jiné osoby (tzv. dekompilace neboli rozklad). Takové rozmnoţování nebo 

překlad kódu programu musí být nezbytné k získání informací potřebných k dosaţení 

vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného programu s jinými programy a tyto 

informace nejsou dříve jinak snadno a rychle dostupné. Činnost je omezena jen na ty části 

programu, které jsou potřebné k dosaţení propojení (tzv. rozhraní) [písm. e)]. Směrnice ve svém 

recitálu toto funkční propojení nazývá „interoperabilitou“ a vymezuje jej jako „schopnost 

vzájemně si vyměňovat informace a vzájemně vyměněné informace uţívat“ v rámci komunikace 

a spolupráce s dalšími prvky počítačového systému a s uţivateli, kdy taková komunikace a 

spolupráce jsou účelem počítačových programŧ. 
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 Více viz TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 633-635 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 199 
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Podle odstavce 4 tohoto ustanovení informace získané uţitím podle písmene e) nesmějí 

být poskytnuty jiným osobám, není-li to nezbytné k dosaţení tohoto funkčního propojení, ani 

nesmí být vyuţity k jiným účelŧm a k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu vyuţití podobného 

programu či k jinému jednání ohroţujícímu či porušujícímu právo autorské. Toto ustanovení tak 

chrání také před nekalosoutěţním jednáním.  Podle odstavce 5 tohoto ustanovení musí omezení 

podle odstavce 1 vyhovovat třístupňovému testu (stejně jako jiná autorskoprávní omezení). 

Tento odkaz je upřesněním, které přinesla výše uvedená novelizace.  

Popsané uţití počítačového programu podle ustanovení § 66 odst. 1 AZ je tzv. 

minimálním rozsahem uţití, které musí být [s výjimkou uţití podle písm. b)] oprávněnému 

uţivateli umoţněno. Smlouvou mŧţe být tento rozsah jedině rozšířen, nikoliv zúţen. Jak stanoví 

odstavec 8, i v případě, ţe byly pro ochranu programu pouţity technické prostředky ochrany (§ 

43 AZ) má autor povinnost umoţnit oprávněnému uţivateli uţití podle odstavce 1 a uvést, na 

koho se za tímto účelem obrátit.  

V ustanovení § 66 odst. 2 autorský zákon stanoví, ţe za rozmnoţování programu se 

povaţuje i zhotovení rozmnoţeniny, je-li nezbytná k zavedení a uloţení programu do paměti 

počítače, pro jeho zobrazení, provoz a přenos. Takové rozmnoţeniny mají v zásadě povahu 

technických rozmnoţenin.
173

 Odstavec 3 stanoví, ţe pronájem nebo pŧjčování rozmnoţeniny 

programu není povaţováno za pronájem či pŧjčování, pokud program není podstatným 

předmětem pronájmu nebo pŧjčování, ve smyslu jeho malého hospodářského významu vzhledem 

k pronajímanému či pŧjčovanému zboţí. To bude zejména případ pronájmu nebo pŧjčování 

zařízení, které funguje pomocí určitého obsluţného programu (např. automatická pračka). Tato 

výluka je v souladu s mezinárodním právem (čl. 11 dohody TRIPS a čl. 7 odst. 2 WCT). 

4.3.17 ÚPLATNÁ ZÁKONNÁ LICENCE PODLE § 72 AUTORSKÉHO ZÁKONA 

Úplatná zákonná licence upravená v ustanovení § 72 AZ není výjimkou z práva 

autorského, ale z práva souvisejícího s právem autorským, konkrétně z práva výkonného umělce 

k jeho uměleckému výkonu upraveného. Podle odstavce 1 není zásahem do práva výkonného 

umělce uţití jeho uměleckého výkonu vysíláním rozhlasem nebo televizí či přenosem 

rozhlasového nebo televizního vysílání, pokud je tento výkon zaznamenán na zvukový záznam 

vydaný k obchodním účelŧm. Zvukový záznam vydaný k obchodním účelŧm je vymezen 

v odstavci 2 jako takový, jehoţ rozmnoţeniny jsou rozšiřovány prodejem (postačí, ţe jsou 
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 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 
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k prodeji nabízeny
174

), nebo je oprávněně sdělován veřejnosti podle § 18 odst. 2 (zejména on-

line). Tato definice byla v rámci novelizace zákonem č. 216/2006 Sb. zpřesněna v souladu 

s WPPT. Zákonná licence se nevztahuje na výkony zaznamenané na zvukově-obrazové 

záznamy.  

Za toto uţití výkonnému umělci přísluší odměna ve výši dohodnuté ve smlouvě o výši 

odměny a zpŧsobu jejího placení uzavřené s příslušným kolektivním správcem (jde o právo 

povinně kolektivně spravované). Pokud by uţivatel před zahájením uţívání takovou smlouvu 

neuzavřel, bylo by jeho uţití uměleckého výkonu povaţováno za neoprávněné
175

, jak stanoví 

odstavec 3 tohoto ustanovení. Stanovením povinnosti uzavřít předem takovou smlouvu je 

poněkud oslabena povaha této výjimky jako zákonné licence.
176

 

Tato zákonná licence je v souladu s mezinárodním právem autorským, konkrétně s čl. 12 

Římské úmluvy i s čl. 15 WPPT. V komunitárním právu (čl. 8 odst. 2 Směrnice 2006/115/ES o 

právu na pronájem a pŧjčování) najdeme úpravu obdobnou. 

Podle ustanovení § 76 odst. 3 platí ustanovení § 72 obdobně pro výrobce zvukového 

záznamu. 

4.3.18 OMEZENÍ ZVLÁŠTNÍHO PRÁVA POŘIZOVATELE DATABÁZE 

Další výjimkou, která má však povahu bezúplatné zákonné licence, je omezení zvláštního 

práva pořizovatele databáze v ustanovení § 91 AZ. Zvláštní právo pořizovatele databáze, které je 

upraveno v ustanovení § 88 a násl. AZ, se vztahuje jak na databáze, které jsou autorskými díly 

(tedy díly soubornými), tak na databáze neautorské (ovšem za splnění podmínky stanovené v § 

88a AZ). Jedná se o zvláštní typ práva majetkové povahy, který autorský zákon upravuje vedle 

práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.  

Ustanovení § 91 stanoví, ţe do práva pořizovatele databáze nezasahuje oprávněný 

uţivatel databáze, který bez jeho souhlasu vytěţuje nebo zuţitkovává kvalitativně nebo 

kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze, která jiţ byla zpřístupněna veřejnosti, nebo její 

části, a to v rozsahu, ve kterém je oprávněn databázi vyuţívat.
177

 Takové uţití je dovoleno pouze 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s.213 
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 Podle § 72 odst. 4 pŧjde o neoprávněné uţití i v případě, ţe osoba uţije umělecký výkon zaznamenaný na 

zvukový záznam vydaný k obchodním účelŧm, přestoţe jí kolektivní správce další takové uţití zakázal z dŧvodu 

prodlení se zaplacením odměny za takový zpŧsob uţití, a nezaplatí ji ani v dodatečné lhŧtě.  
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 660 
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 Srov. KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související: 

Komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s. 239 
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pod podmínkou, ţe jde o uţití běţné a přiměřené, nikoli systematické či opakované. Současně 

uţitím nesmí být zpŧsobena újma pořizovateli databáze na jeho oprávněných zájmech, ani újma 

autorovi nebo nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílŧm nebo jiným předmětŧm 

ochrany, které jsou v databázi obsaţeny.  

Úprava vychází stejně jako v případě zákonné licence podle ustanovení § 36 AZ ze 

Směrnice o právní ochraně databází, v tomto případě z čl. 8.  

Pojem oprávněného uţivatele autorský zákon ani komunitární právo v souvislosti s uţitím 

databází nevymezuje a není tak úplně zřejmé, jaký by měl být jeho výklad. Jak jiţ jsem uvedla 

výše, v judikatuře Evropského soudního dvora najdeme určitou interpretaci pojmu oprávněného 

uţivatele, a to jako takového uţivatele, „jehoţ přístup k obsahu databáze za účelem vyhledávání 

spočívá na přímém nebo nepřímém souhlasu osoby, která vytvořila databázi“.
178

 Vzhledem 

k tomu, ţe právo na vyhledávání v databázi není obsahem zvláštního práva pořizovatele 

databáze, nemusí k takovému jednání pořizovatel databáze dávat souhlas a je k němu tedy 

oprávněn kaţdý. Podle této interpretace by tak byl oprávněným uţivatelem databáze kaţdý. 

K vyjasnění tohoto pojmu komunitárního práva bude nutné vyčkat přesnější definice poskytnuté 

Evropským soudním dvorem.
179

  

4.3.19 BEZÚPLATNÉ ZÁKONNÉ LICENCE PODLE § 92 AUTORSKÉHO ZÁKONA 

Stejně jako zákonná licence podle ustanovení § 91 AZ vychází úprava bezúplatných 

zákonných licencí podle ustanovení § 92 AZ ze Směrnice o právní ochraně databází, a to z jejího 

čl. 9. Ten tyto zákonné licence stanoví jako fakultativní výjimku, kterou členské státy mohou, ale 

nemusí zakotvit. 

Ustanovení § 92 AZ umoţňuje oprávněnému uţivateli (k tomuto pojmu viz výše) bez 

souhlasu pořizovatele jiţ zpřístupněné databáze vytěţovat nebo zuţitkovávat podstatnou část 

jejího obsahu, a to pro svou osobní potřebu, pro účely vědecké nebo vyučovací (při uvedení 

pramene a v rozsahu odŧvodněném sledovaným nevýdělečným účelem), nebo pro účely veřejné 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení. Na rozdíl od předchozího ustanovení je zde 

umoţněno vytěţování a zuţitkování i v případě podstatných částí obsahu databáze, ovšem pod 

podmínkou, ţe budou dodrţeny uvedené účely, resp. konkrétní z nich.  

V případě uţití pro osobní potřebu se tato zákonná licence vztahuje pouze na uţití 

neelektronické databáze, nikoliv databáze elektronické, coţ je v souladu čl. 9 písm. a) výše 
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 Rozsudek Evropského soudního dvora, věc C-203/02, dostupný z WWW: <http://curia.europa.eu> 
179

 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 736-737 
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citované směrnice. Úprava v autorském zákoně se od úpravy ve směrnici liší v tom, ţe v případě 

pro uţití pro osobní potřebu a pro účely vědecké nebo vyučovací umoţňuje podstatnou část 

obsahu databáze nejenom vytěţovat, ale také zuţitkovat, coţ směrnice [dle znění čl. 9 písm. a) a 

b)] dovoluje pouze v případě uţití pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního 

řízení.
180

  

4.3.20 DALŠÍ PŘÍPADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ A JIM BLÍZKÉ INSTITUTY  

Také některá další ustanovení autorského zákona mají charakter zákonné licence. Jde 

např. o ustanovení § 58 AZ (upravující zvláštní reţim výkonu majetkových práv k tzv. 

zaměstnaneckému dílu a omezení autorského práva jeho autora ve prospěch zaměstnavatele), 

konkrétně jeho odstavce 4 a 5.
181

  

I. Telec a P. Tŧma
182

 definují zvláštní typ omezení autorského práva, tzv. zákonná 

kvazilicenční omezení, které nepovaţují pro jejich odlišnou povahu a účel za zákonné licence, 

přestoţe se jim podobají. Najdeme je v úpravě děl zaměstnaneckých, kolektivních a školních či 

děl vytvořených na objednávku a soutěţních děl v ustanovení § 58 a násl. AZ. Od zákonných 

licencí se liší zejména dispozitivní povahou a svým účelem, neslouţí veřejnému zájmu, ale 

individuálním majetkovým zájmŧm konkrétní osoby vyplývajícím z její majetkové investice 

vloţené do vytvoření autorského díla. Z výše uvedeného dovozují, ţe na rozdíl od zákonných 

licencí se na kvazilicenční omezení nevztahuje taxativní výčet moţných výjimek a omezení 

v Informační směrnici. 

Principu zákonných licencí se podobá úprava omezení nabyvatele licence v ustanovení § 

51 AZ. Toto ustanovení stanoví podmínky, za kterých je nabyvateli smluvní licence dovoleno 

upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, spojit jej s jiným dílem, nebo jej 

zařadit do díla souborného. Úprava má však dispozitivní povahu a autor si mŧţe svolení 

vyhradit. 

Poslední výjimkou, ke které bych se ráda stručně vyjádřila je ustanovení § 47b zákona o 

vysokých školách
183

 upravující problematiku zveřejňování závěrečných (kvalifikačních) prací. 
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 Srov. TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 740. Autoři uvádí, ţe 
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Odstavec 1 tohoto ustanovení stanoví povinnost vysoké školy nevýdělečně zveřejňovat 

závěrečné práce, u kterých jiţ proběhla obhajoba, a to včetně posudkŧ oponentŧ a výsledku této 

obhajoby. Zpŧsob zveřejnění má stanovit vnitřní předpis školy, zákon pouze uvádí, ţe k němu 

má dojít prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou škola spravuje. Podle odstavce 2 

tohoto ustanovení má vysoká škola povinnost kvalifikační práce odevzdané k obhajobě zveřejnit 

k nahlíţení veřejnosti. Kaţdý si z nich poté mŧţe pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoţeniny. 

Odstavec 3 stanoví nevyvratitelnou domněnku, ţe odevzdáním práce autor souhlasí s jejím 

zveřejněním podle zákona o vysokých školách, a to bez ohledu na výsledek obhajoby. Ve své 

podstatě se tak jedná o autorskoprávní omezení, ovšem zakotvené mimo autorský zákon.  

Toto ustanovení je (snad kromě výjimky v druhé větě odst. 2 – umoţňující pořizovat si 

výpisy, opisy nebo rozmnoţeniny práce – kterou mŧţeme zahrnout do rozsahu ustanovení § 30 a 

30a AZ) z více hledisek velmi problematické. Jedná se o otázku souladu ustanovení s Informační 

směrnicí, rozdílnosti terminologie autorského zákona a zákona o vysokých školách (pojem 

„zveřejnění“), souladu ustanovení s třístupňovým testem, dokonce i ústavnosti této úpravy. 

Názory odborníkŧ na autorské právo se ohledně tohoto ustanovení liší.
184

  

Zásadním problémem je dle mého názoru řešení otázky, zda je moţné, aby další případy 

mimosmluvního uţití autorského díla stanovil jiný zákon, neţ autorský zákon, coţ vylučuje 

ustanovení § 12 odst. 1 AZ.
185

 Někteří odborníci
186

 tuto otázku řeší extensivním výkladem 

výrazu „tento zákon“ jako „zákon jako takový“. Dle tohoto výkladu by tedy autorskoprávní 

výjimky a omezení mohl stanovit jakýkoliv zákon. Takto široký výklad se mi však nezdá 

odŧvodněný vzhledem k tomu, ţe v případě odkazu na jakýkoliv jiný zákon autorský zákon 

pouţívá výraz „zákon“. Existuje moţnost řešit tento problém pomocí principu „lex posteriori 

derogat priori“, kdy ustanovení § 47b zákona o vysokých školách je ustanovením novějším neţ 

ustanovení § 12 odst. 1 AZ. O rozpor mezi autorským záznam a zákonem o vysokých školách by 

se však nejednalo pouze tehdy, pokud bychom ustanovení § 47b zákona o vysokých školách 

povaţovali za nepřímou novelu autorského zákona.
187
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 Srov. HOLCOVÁ, I., KŘESŤANOVÁ, V. Ustanovení § 47b zákona o vysokých školách jako autorskoprávní 
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omezení? In KŘÍŢ, J., et al. Aktuální otázky práva autorského. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, s. 44 
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5. ZÁVĚR 

Mimosmluvní instituty uţití autorského díla vzhledem k jejich funkci povaţuji za 

významnou součást autorského práva, které je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Stanovit 

taková pravidla, která budou vhodným nástrojem k udrţování rovnováhy mezi zájmy nositelŧ 

práv na široké ochraně děl a veřejným zájmem na jejich svobodném šíření a uţívání není 

jednoduché. Je potřeba zváţit veškeré moţné dopady, které taková úprava mŧţe mít na rozvoj 

společnosti v rŧzných oblastech (kulturní, sociální, ekonomický rozvoj). S ohledem na nové 

moţnosti, které přinesl technický rozvoj v oblasti uţití autorských děl, je nutné výjimky a 

omezení autorského práva vykládat restriktivně tak, aby neznamenaly nepřiměřené zásahy do 

subjektivních práv autorŧ. Z tohoto hlediska je velmi dŧleţitým institutem tzv. třístupňový test, 

který umoţňuje posoudit ospravedlnitelnost výjimek a omezení z hlediska aktuálních podmínek 

a tím pruţně reagovat na změny, které zákonodárce nemohl předvídat. Do budoucna je dle mého 

názoru moţné očekávat zuţování rozsahu výjimek a omezení autorského práva a stanovení 

přísnějších podmínek pro jednotlivé případy mimosmluvního uţití tak, aby se jednalo opravdu 

jen o uţití ve výjimečných případech.  

Česká úprava mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla v autorském zákoně je dle 

mého názoru poměrně kvalitní a srozumitelná. Je také naplněním závazkŧ, které v této oblasti 

pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv a z členství v Evropské unii. To však 

neznamená, ţe by nebyly vhodné jisté změny, zejména v souvislosti s výjimkou pro zdravotnická 

zařízení v ustanovení § 23 AZ. Ministerstvo kultury připravuje návrh novely autorského zákona, 

která by měla přinést např. definice některých nových zpŧsobŧ uţití díla v prostředí internetu, 

úpravu tzv. osiřelých děl (díla, u nichţ není nositel práv znám, nebo jej nelze dohledat) či úpravu 

pořizování tiskových rozmnoţenin školami, školskými a vzdělávacími zařízeními pro účely 

výuky, které není moţné podřadit pod zákonné výjimky (§ 30a, § 31 AZ)
188

. Co bude tento návrh 

ve své finální verzi zahrnovat a zda bude schválen, není moţné předvídat. 

Do budoucna je také moţné očekávat poţadavek na výraznější harmonizaci právní 

úpravy výjimek a omezení v rámci Evropské unie, neţ k jaké vedla implementace Informační 

směrnice v členských státech. V posledních letech se Evropská komise zaměřila na otázku úlohy 

autorského práva ve znalostní ekonomice. Zelená kniha o znalostní ekonomice
189

 z července 

roku 2008 se věnuje těm výjimkám a omezením autorského práva, které mají největší význam 
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pro šíření znalostí, a zabývá se otázkou jejich dalšího vývoje (výjimky pro knihovny a archivy, 

výjimka ve prospěch zdravotně postiţených osob, výjimka umoţňující šíření děl pro vyučovací a 

výzkumné účely, moţné zavedení výjimky pro obsah vytvářený uţivateli
190

).  

Na úrovni práva mezinárodního je v současnosti v rámci WIPO věnována pozornost 

výjimkám a omezením souvisejícím se vzdělávacími aktivitami, činností knihoven a archivŧ a 

především s problematikou zrakově postiţených osob a osob s poruchami čtení.  

Autorské právo se dynamicky vyvíjí, bude tak zajímavé sledovat, co nového v oblasti 

mimosmluvních institutŧ uţití autorského díla přinese budoucnost.       
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který odráţí určité tvŧrčí úsilí a který je vytvářen bez vyuţití odborných zvyklostí nebo postupŧ.“ 



74 

 

6. ENGLISH SUMMARY 

My diploma thesis deals with the topic of non-contractual use of copyrighted works, 

which is important and still evolving part of copyright law. International copyright treaties, 

European Union directives and national laws lay down specific exceptions and limitations of 

copyright that enable person other than the author to use in special cases copyrighted works 

without author’s permission. They represent the exception to the rule, that it is not possible to 

use copyright protected works without having author’s or other right-holder’s authorisation. The 

objective of these limitations and exceptions is to achieve a fair balance between interests of 

authors on the one hand and interests of the users of works on the other hand. Therefore they 

limit authors’ exclusive economic rights in order to answer to the public interest in the easy and 

wide accessibility of the copyright protected works.  

The legal regulation of non-contractual use of copyrighted works must be continuously 

updated to fulfill its purpose. The fast development of digital technologies brings new 

possibilities of use and exploitation of copyrighted works and leads to changes in copyright law 

including the exceptions and limitations of copyright. The goal of today’s copyright legislator is 

to adapt legal regulation of exceptions and limitations to the actual circumstances. Exceptions 

and limitations of copyright should not be formulated and applied in the way that they constitute 

the unjust and unreasonable interference with the authors’ exclusive rights. They have to limit 

these rights only in the reasonable measure to promote cultural and intellectual development of 

the society in the public interest.  

My thesis is divided into three main parts. The first part gives an explanation of the 

concept of non-contractual use of copyrighted works, shows function of so-called Tree-step test 

and describes particular types of non-contractual use of works. The second part provides the list 

of international, European and Czech national legislation governing the exceptions and 

limitations of copyright. The third and largest part of the work aims to present comprehensive 

overview of actual legal regulation of non-contractual use of copyrighted works in Czech 

national law, including the question of compliance with international and European Union law, 

especially the European Union directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the information society, the so-called Information Society 

Directive.  
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