
ABSTRAKT 

 

Cílem této rigorózní práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu autorského 

práva a následně práva reklamního s důrazem na jejich vzájemné prolínání. Rigorózní práce je 

rozdělena do sedmi rozsáhlých kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem 

autorského práva a jeho stávající právní úpravou z mezinárodního a zejména z lokálního 

hlediska. Druhá rozsáhlá kapitola rigorózní práce blíže specifikuje možnosti obchodování 

s majetkovými právy, kdy popisuje možnosti užití autorské díla jednak na základě smlouvy, 

neboli na základě autorského oprávnění a na druhé straně možnost užití díla bez smlouvy a to 

jednak v rámci tzv. zákonné licence, dále tzv. volných děl u kterých již uplynula doba trvání 

majetkových práv a v neposlední řadě tzv. volných užití děl pro osobní potřebu. Tuto kapitolu 

doplňuje zajímavý fenomén autorského práva tzv. Tříkrokový test „Three-step test“. Třetí 

kapitola rigorózní práce popisuje právní úpravu děl se speciálním právním režimem. Čtvrtá 

kapitola rigorózní práce pojednává o ochraně, o omezeních a specifických nechráněných 

dílech autorského práva. Pátá samostatná kapitola popisuje vztah autorského práva s právy 

průmyslovými. Šestá rovněž rozsáhlá kapitola rigorózní práce popisuje právo reklamní a 

následně tak i jeho vzájemné prolínání s právem autorský. Úvod dané kapitoly popisuje 

podrobně legální definice reklamy, které se nachází v množství právních předpisů a 

dokumentů. Kapitola reklamy odkazuje na historicky vývoj reklamního práva a podrobně 

popisuje zákonné požadavky na regulaci reklamy některých vybraných komodit, jako je 

reklama tabáku, včetně historického exkurzu vývoje reklamy této komodity, dále regulaci 

reklamy alkoholu, regulaci reklamy potravin, regulaci reklamy počáteční a pokračovací 

kojenecké výživy a dětské výživy a humánních léčivých přípravků. Kapitola rovněž stručně 

popisuje funkce a postavení konkrétních dozorových orgánů reklamy. Kapitolu uzavírá 

pojednání o ochraně proti nekalé soutěži v reklamě. Rigorózní práci uzavírá kapitola sedmá, 

která se zaměřuje na některé zajímavé oblasti spadající jak pod právo autorské tak i reklamní. 

Patří sem rovněž fenomén moderní doby autorského práva tzv. Creative Commons. 

Zajímavou oblastí této kapitoly je popis právní regulace při pořádání spotřebitelských neboli 

reklamních soutěží, dále pasáž týkající se užití cizích výrobků v reklamě a v neposlední řade i 

pasáž s poměrně novou právní úpravou tzv. Product placementu. 

 

 


