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Diplomant: Hana Kadlečková 
Název práce: Licenční smlouva v autorském právu 
Rok odevzdání práce: 2012 
Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponent práce: JUDr. Irena Holcová 
Úvod posudku: Autorka se zaměřila na jedno ze základních témat autorského 

práv, tedy na smluvní právo autorské, jehož nejvýznamnější 
představitelkou je právě licenční smlouva. Význam této smlouvy 
je o to větší, že český právní řád nepřipouští translativní převod 
(„prodej a jiné zcizení“) majetkových práv autorských a právě 
smluvní licence je tak hlavním nástrojem, jak třetí osoba může 
oprávněně užít cizí autorské dílo. Otázka oprávněného užití stojí 
v popředí zájmu autorky, jež kritizuje nezodpovědné neoprávněné 
nakládání s autorskými díly zejména v prostředí Internetu dané 
faktickou možností užití.  

Rozsah práce: 75 stran včetně titulní strany, prohlášení, poděkování, obsahu, 
seznamu pramenů, zkratek a klíčových slov  

Obsah práce: Práce obsahuje kromě Úvodu deset kapitol (1. Právní úprava 
problematiky licenčních smluv, 2. Licenční závazek, 3. Licence 
jako smluvní typ podle autorského zákona, 4. Licenční smlouva 
nakladatelská, 5. Licenční smlouva kolektivní a hromadná, 6. 
Zánik licenční smlouvy, 7. Dispozice licenční smlouvou, 8. 
Specifika některých smluv, 9. Závěr, 10. Summary - License 
Agreement in copyright.), Seznam použitých zkratek, Prameny a 
Klíčová slova.  

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Autorka ve své práci popisuje problematiku licenční smlouvy, 
zasazuje ji do rámce širších právních souvislostí, zmiňuje ústavně 
právní vazby, mezinárodně právní a komunitární prameny práva. 
Vzhledem k tomu, že licenční smlouva je i významným nástrojem 
kolektivní správy, neopomíjí ani aspekty veřejnoprávní 
související s ochranou hospodářské soutěže vč. regulace cen 
v prostředí, jež by mohlo znamenat zneužití hospodářského 
postavení. Práce popisuje obsahové i formální náležitosti licenční 
smlouvy, věnuje se i speciálnímu typu, kterým je licenční 
smlouva nakladatelská a smlouva podlicenční, zmiňuje vztah 
licenční smlouvy a smlouvy o dílo, jakož i licenci creative 
commons. Autorce se podařilo dosáhnout předeslaného cíle a 
čtivým a srozumitelným způsobem čtenáře seznámit s tématikou 
licenční smlouvy, přičemž nezůstává při pouhém konstatování 
právní úpravy, ale čtenáře seznamuje i se závěry nauky, nechybí 
ani vlastní autorčiny úvahy.  

Zhodnocení práce po Autorka použila vědeckou metodu především popisnou, dále pak 



formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

analytickou. Práce s literaturou i poznámkový aparát jsou 
vyhovující. Členění je v zásadě logické. Práce je psána čtivě. 
Autorka osvědčila způsobilost vlastních odborných úvah. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce jako celek, tedy jak z hlediska obsahového, tak i 
formálního, splňuje požadavky kladené na práci tohoto druhu a je 
způsobilá obhajoby.  

Zadání k zodpovězení 
při obhajobě: 

Proveďte základní porovnání úpravy licenční smlouvy podle 
stávajícího autorského zákona a podle úpravy v novém 
občanském zákoníku.  

Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci známkou výborně. 

Praha, dne 30. 4. 2012  
 
 

                                             JUDr. Irena Holcová  
oponent diplomové práce 

 


