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1. ÚVOD 

Problematika výkonu autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora), jak 

už je z názvu patrno, spadá do odvětví autorského práva. Toto právní odvětví je 

v posledních dekádách jedno z nejrychleji se vyvíjejících úseků právního řádu a 

přitahuje k sobě stále větší zájem nejen odborné veřejnosti, ale i laiků a medií. 

Autor této práce si neklade za cíl vylíčit celou problematiku výkonu autorského práva 

osobou odlišnou od autora (takový přístup by vedl k přílišnému zestručnění a 

zkratkovitosti), ale naopak se hlouběji zaměřit na dva instituty spadající do tématu 

diplomové práce. Po pečlivém uvážení se autor rozhodl věnovat zákonnému výkonu 

autorského práva osobou odlišnou od autora a mimosmluvním institutům užití díla. 

Cílem této práce je nejen pohled na výše zmíněné instituty dle současné právní úpravy 

dané zákonem č. 121/2000 Sb., ale i komparace s právní úpravou předcházející, která 

vycházela ze zák. č. 35/1965 Sb. Komparační metoda je použita z důvodu zcela 

rozdílného koncepčního pojetí obou zákonů
1
, které se výrazně projevuje i ve výkonu 

autorského práva osobou odlišnou od autora.  

Po tomto úvodu následují dvě kapitoly pojednávající o autorství, subjektech autorského 

práva a obsahu autorského práva, které tvoří exkurz do specifik tohoto právního odvětví 

a poukazují na rozsáhle koncepční změny, které autorské právo na našem území 

prodělalo. 

Čtvrtá kapitola podává přehled o jednotlivých institutech výkonu autorského práva 

osobou odlišnou od autora. Následuje výklad o zákonném výkonu autorského práva 

osobou odlišnou od autora podle předchozí právní úpravy a dále výklad o stejném 

institutu autorského práva podle právní úpravy současné. 

Sedmá kapitola podává úvodní výklad o mimosmluvních institutech užití a dále se 

zaměřuje na jednotlivé instituty spadající do této problematiky. Nejprve se práce 

                                                 

1
 Autorský zákon č. 35/1965 Sb. vycházel z dobového teoretického pojetí autorského práva jako práva 

osobněmajetkového tvořícího jednotný monistický abstraktní celek, kdežto základem zákona č. 121/2000 

Sb. je koncepce dualistická. 



5 

 

soustředí na zákonné licence a poté se věnuje užití volného díla. Kapitola končí 

výkladem o volném užití díla.  

Text je zpracován ke dni 10. dubna 2012 a jeho formální úprava je založena na 

metodickém návodu pro tvorbu diplomových a kvalifikačních prací, který je přístupný 

na internetových stránkách knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2
. 

  

                                                 

2
 http://knihovna.prf.cuni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=79  

[cit. 2011-12-14]. 

http://knihovna.prf.cuni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=79
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2. AUTORSTVÍ A SUBJEKTY PRÁVA AUTORSKÉHO 

Vzhledem k tématu diplomové práce považuje autor za vhodné na úvod stručně 

pojednat o otázce autorství a subjektech autorského práva, neboť je nesmírně důležité 

pro tuto diplomovou práci striktně odlišit osobu autora jako takového a jinou osobu, 

odlišnou od autora, vykonávající práva autorská. 

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

a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“) je založen na autorském 

principu a na principu spravedlnosti, a na rozdíl od úpravy předešlé, dané zákonem č. 

35/1965 Sb. (dále jen „Předchozí autorský zákon“), obsahuje kogentní ustanovení § 5, 

které výslovně zakotvuje pojem autora a deklaruje tak zásadu objektivní pravdivosti 

autorství, dle které je autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila. Právně-filozoficky 

vychází české autorské právo z přirozenoprávního východiska ontologické jednoty 

duševního výtvoru a osobnosti jeho tvůrce
3
. Z těchto důvodů může být originárním 

subjektem autorského práva a autorem pouze osoba fyzická (v případě spoluautorství 

každá fyzická osoba), která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo naplňující pojmové 

znaky uvedené v ustanovení § 2 odst. 1, případně ustanovení § 2 odst. 2 Autorského 

zákona, a pouze fyzická osoba je nadána schopností takový výsledek činnosti vytvořit
4
. 

Tuto schopnost ale postrádají osoby právnické, které mohou býti pouze odvozenými 

subjekty autorského práva, tato absence schopnosti tak vytváří jeden ze základních 

rozdílů kontinentální koncepce autorského práva od koncepce angloamerické. 

Logickým důsledkem této koncepce je, že zákon svěřuje jiným osobám originárně 

pouze výkon práva autorského, nikoli právo autorské samé. Jedinou výjimkou, kdy se 

zákon odchyluje od výše uvedené zásady objektivní pravdivosti autorství, je ustanovení 

§ 63 odst. 1 Autorského zákona. Na tomto místě zákon stanovuje fikci autorství ve 

prospěch režiséra audiovizuálního díla
5
. Děje se tak v zájmu rozumného uspořádání 

                                                 

3
 TELEC I., TŮMA P.: Autorský zákon – Komentář, C. H. BECK, 2007, s. 91. 

4
 KNAPOVÁ, M./ ŠVESTKA, J/ Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 3. díl, 4. vydání, Aspi 

Publishing, 2002, s. 206. 
5
 Např. slovenský autorský zákon  takovou to fikci autorství nezná. Audiovizuální díla definuje jako díla 

spoluautorská. 
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vztahů vyplývajících z povahových specifik audiovizuální tvorby, umožnění 

zhodnocení audiovizuálního díla a pod právně politickým vlivem komunitárního práva
6
. 

K vytvoření autorského díla se u autora vyžaduje způsobilost k právům, neboť na jeho 

straně nejde o právní úkon, nýbrž o faktickou činnost s osobní povahou. Může být 

vykonána pouze osobně, zastoupení tak nepřichází v úvahu. Stejně tak závazek autora 

k vytvoření díla zaniká vzhledem k ryze osobnostní povaze jeho smrtí. Autorem může 

být proto i ten, kdo způsobilost k právním úkonům nemá vůbec či ji má pouze 

částečnou, respektive omezenou. Pro nakládání s dílem však je způsobilost k právním 

úkonům nutná
7
. Pro právní jednání v autorskoprávních úkonech platí obecná ustanovení 

občanského práva
8
.  

Pro účely této práce je třeba dále zmínit, že právnické osoby nebudou originárním 

subjektem ani v případě díla zaměstnaneckého či díla vytvořeného na objednávku. Jako 

odvozený subjekt tedy označujeme osobu, která své autorského právo odvozuje na 

základě dalšího právního důvodu, a to převodu nebo přechodu, od subjektu původního. 

Jiné osobě než autorovi, zákon původní autorské právo nepřiznává, a to ani v případě 

zvláštního konstitutivního nabytí autorského práva, ani na základě fikce autorství či 

zákonné domněnky autorství. 

Ustanovení § 5 odst. 2 Autorského zákona stanoví, že autorem souborného díla je 

fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. Toto ustanovení ve 

vztahu k odstavci předcházejícímu
9
 není odchylkou, a v tomto ohledu se jeví jako 

poněkud nadbytečné. Svou roli zde sehrál právně-politický vliv komunitárního práva a 

hledisko právní jistoty
10

. Autorství souborného díla nicméně nezasahuje do autorství 

k jednotlivým příspěvkům tohoto souborného díla a jde tedy o dvě nezávislá autorská 

práva, neboť se jedná o dvě odlišné formy tvůrčí činnosti. 

Na závěr této kapitoly je třeba zmínit institut zákonné domněnky autorství, na který 

pamatuje ustanovení § 6 Autorského zákona, a který stanoví, že autorem díla je fyzická 

                                                 

6
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 93. 

7
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 94. 

8
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

9
 Ustanovení § 5, odst. 1 Autorského zákona: „Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila“. 

10
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 96. 
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osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno 

v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li 

prokázán opak. To však neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto 

uvedeným, jedná se tedy o zákonnou domněnku vyvratitelnou. Této domněnky se užije 

i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje 

pochybnosti o autorově totožnosti. Význam vyvratitelné zákonné domněnky autorství 

spočívá především v právní jistotě v souvislosti s výkonem autorského práva, protože 

při jejím uplatnění nemusí tato osoba své autorství prokazovat. 

  



9 

 

3. OBSAH PRÁVA AUTORSKÉHO  

Autorské právo v subjektivním slova smyslu zahrnuje výlučná osobnostní práva a 

výlučná majetková práva. Autorský zákon je založen na převážně dualistické, respektive 

kvazidualistické koncepci
11

. Určit přesné hranice monistické a dualistické koncepce je 

úkolem především teoretickým, neboť v praxi je ryzí pojetí vyloučeno s ohledem na 

osobnostněprávní podstatu a povahu autorského práva a práv výkonných umělců
12

. 

Vzhledem ke koncepci a cílům diplomové práce na úvod pojednáváme i o úpravě 

obsahu autorského práva dle Předchozího autorského zákona. 

Právní úprava dle Předchozího autorského zákona, neoperovala v koncepci obsahu 

autorského práva s tradičním dualismem autorských práv osobních a autorských práv 

majetkových, tak jak to činil zákon č. 115/1953 Sb. (dále jen „Autorský zákon 1953“). 

Naopak, právní úprava koncepčně vycházela z dobového teoretického pojetí autorského 

práva jako práva osobněmajetkového tvořícího jednotný monistický abstraktní celek, 

ovšem převládající měrou profilovaný prvky osobnostní povahy
13

. Toto teoretické 

pojetí se projevilo v klasifikaci obsahu autorského práva, upravené v monisticky 

pojatém ustanovení § 12 Předchozího autorského zákona, které zakotvuje pouze 

demonstrativní výčet osobních a majetkových autorských práv. Demonstrativní výčet 

byl ospravedlněn pružností legislativy ve vztahu k rozvoji vědy, umění a techniky. 

Nicméně tento výčet byl velmi kusý a musel být doplňován doktrinálně a rozhodovací 

činností soudů.  

Absence dualistického pojetí se projevuje i na jiných místech Předchozího autorského 

zákona, než je výše zmiňované ustanovení. Například kodifikace úplné dědické sukcese 

celého autorského práva, kdy na dědice přecházelo v občanském soudním řízení o 

dědictví absolutní autorské právo jako monistický osobněmajetkový celek, nikoli jen 

                                                 

11
 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, s. 193. 
12

 KŘÍŽ J., HOLCOVÁ I., KORDAČ J., KŘESŤANOVÁ V.: Autorský zákon – komentář a předpisy 

související, Linde Praha a.s., 2. vydání, Praha, 2005 spol. str. 80. 
13

 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 150.. 
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autorská práva majetková, tak jak tomu bylo dle Autorského zákona 1953, a tak, jak je 

tomu i v současné právní úpravě
14

. 

3.1. Osobnostní práva 

Autorský zákon upravuje osobnostní autorská práva autora v ustanovení § 11. Na rozdíl 

od předchozí zákonné úpravy autorský zákon obsahuje uzavřený taxativní výčet 

osobnostních práv autora. Tento zákonodárcem zvolený přístup na jedné straně zvyšuje 

požadavky na legislativní preciznost, na druhé straně zvyšuje právní jistotu 

v autorskoprávních vztazích a umožňuje vyváženou ochranu zájmů autora i zájmů 

ideálních
15

. Podstata osobnostních práv spočívá v tom, že jsou pojmově spojena 

s osobou autora, jsou nepřevoditelná, nelze se jich vzdát a zanikají se smrtí autora. Pod 

osobnostní práva lze v podstatě zahrnout vše, co není majetkovým právem a co se 

dotýká oprávněných zájmů autora
16

. 

Odstavec 1 předmětného ustanovení upravuje osobnostní právo autora rozhodnout o 

zveřejnění díla. Obsahem tohoto práva je zákonem zaručená svoboda rozhodnout o 

zveřejnění díla, tedy rozhodnout o prvním zpřístupnění díla ve smyslu ustanovení § 4 

odst. 1 Autorského zákona. Odstavec 2 upravuje právo osobovat si autorství, jehož 

obsahem je právo autora bránit se osobování svého autorství jinými osobami, právo na 

označení díla při jeho užití za přiměřených podmínek a právo rozhodnout o způsobu 

autorského označení při zveřejní, jakož i při dalším užití díla. Právo na nedotknutelnost 

díla je upraveno v ustanovení § 11 odst. 3 Autorského zákona. Jednotlivé součásti 

osobnostního práva na nedotknutelnost díla jsou v zákoně stanoveny demonstrativně. 

Do této skupiny práv patří zejména právo udělit svolení ke změně či jinému zásahu do 

díla, právo na užívání díla způsobem nesnižujícím hodnotu díla a právo na autorský 

dohled. 

Již bylo v úvodu řečeno, že osobnostní práva smrtí zanikají, z toho vyplývá, že 

osobnostní autorská práva, na rozdíl od majetkových autorských práv, nemohou být 

                                                 

14
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 139. 

15
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 143. 

16
 CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským (autorský zákon) a předpisy související: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 18. 
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předmětem dědického řízení. Smrtí autora vzniká postmortální (pietní) ochrana díla, 

jejímž obsahem je zákaz osobování si díla, povinnost užívat dílo pouze způsobem 

nesnižujícím jeho hodnou a povinnost uvést jméno autora při užití díla, nejedná-li se o 

dílo anonymní. Tyto povinností jsou stanoveny taxativně a tato ochrana směřuje vůči 

všem (tedy i vůči osobám oprávněným domáhat se ochrany). Osobami oprávněnými 

domáhat se ochrany jsou pouze taxativně uvedené osoby v autorském zákoně. Jsou jimi 

osoby blízké
17

, příslušný kolektivní správce a právnické osoby sdružující autory. 

3.2. Majetková práva 

Úpravě majetkových autorských práv vyčlenil zákonodárce oddíl 3 Autorského zákona. 

Tato práva nejsou ryze majetková, neboť autor při jejich výkonu uplatňuje i osobnostní 

autorská práva. Majetková práva autora představují základ ekonomického zhodnocení 

tvůrčí činnosti autora
18

. Zákon tato práva rozděluje do dvou skupin - na právo dílo užít a 

na jiná majetková práva.  

Nejvýznamnějším majetkovým právem autora je bezesporu právo autora své dílo užít a 

udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Od účinnosti rozsáhlé 

novely č. 216/2006 Sb. (dále jen „Novela 2006“) Autorský zákon výslovně stanovuje, 

že právo dílo užít se vztahuje nejen na dílo v původní podobě, ale i na dílo netvůrčím 

způsobem pozměněné, tvůrčí činností zpracované a taktéž na dílo v souboru či dílo ve 

spojení. 

Jinými majetkovými právy jsou práva na zvláštní odměnu, tedy na odměnu, která není 

odměnou za užití díla. Konkrétně jde podle ustanovení § 24 Autorského zákona o právo 

na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého, a dále o právo na odměnu 

v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu na základě ustanovení § 25 

Autorského zákona. Základem těchto práv je ochrana majetkových zájmů autora při 

respektování veřejného zájmu na volné užití
19

. Zákon k opětovnému prodeji originálu, 

                                                 

17
 Ve smyslu ustanovení § 116 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

18
 KŘESŤANOVÁ, Veronika. Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou (se 

zaměřením na oprávnění k užití díla na základě licenční smlouvy a na základě práva k výkonu 

majetkových práv). Právo a podnikání. 2002, roč. 11, č. 10, str. 5 – 8. 
19

 Tamtéž. 
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ani k pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu nevyžaduje uzavření licence. Pro 

doplnění je třeba uvést, že v odborné literatuře se objevují názory, že do jiných 

majetkových práv by mělo být zařazeno právo dle ustanovení § 49 odst. 3 Autorského 

zákona, které stanoví právo autora na odměnu za pronájem originálu či rozmnoženiny 

díla, které je zaznamenáno na nosič, od osoby, jež takové dílo pronajímá
20

. Stejná 

situace je u práva na odměnu dle ustanovení § 37 odst. 2 Autorského zákona a práva na 

dodatečnou odměnu autora dle ustanovení § 49 odst. 6 Autorského zákona. 

Současná právní úprava je založena na zásadě nepřevoditelnosti autorských práv, které 

se týká i práv majetkových, jde však o nepřevoditelnost inter vivos. S majetkovými 

právy lze ovšem naložit závětí pro případ smrti
21

. 

  

                                                 

20
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 610. 

21
 Ustanovení § 26 Autorského zákona. 
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4. VÝKON AUTORSKÉHO PRÁVA OSOBOU ODLIŠNOU 

OD AUTORA A JEHO JEDNOTLIVÉ INSTITUTY 

Současná právní úprava zakotvuje několik možností, kdy autorská práva může 

vykonávat osoba odlišná od autora. Může jít o nabytí oprávnění k výkonu majetkových 

práv, a to včetně práva dílo užít, přímo ze zákona (díla zaměstnanecká, kolektivní, 

vytvořená na objednávku); osoba odlišná od autora může získat oprávnění dílo užít 

taktéž smluvně (udělením licence), či ze zákona (mimosmluvní instituty užití). 

Nesmíme zapomenout na možnost výkonu majetkových práv v důsledku jejich 

přechodu, který nastává smrtí autora (institut dědění). Z důvodu přehlednosti této práce, 

činíme podrobnější pojednání o vybraných institutech v příslušných kapitolách. 

Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora tedy můžeme dle české právní 

úpravy rozdělit do následujících institutů: 

1. Zákonný výkon autorských práv osobou odlišnou od autora 

1.1.Zákonné svěření (legální cese) výkonu autorských majetkových práv 

osobě odlišné od autora: 

 zaměstnavateli v případě zaměstnaneckého díla dle ustanovení 

§ 58 Autorského zákona, 

 objednateli v případě počítačových programů, databází a 

kartografických děl dle ustanovení § 58 odst. 7 Autorského 

zákona, 

 osobě, pod jejímž vedením a z jejíhož podnětu je dílo 

vytvářeno a pod jejímž jménem je uváděno na veřejnosti dle 

ustanovení § 59 Autorského zákona. 

1.2. Další zákonné omezení autorského práva ve prospěch: 

 školy, nebo školského či vzdělávacího zařízení v případě 

školního díla dle ustanovení § 60Autorského zákona, 

 objednatele v případě díla vytvořeného na objednávku a 

vyhlašovatele veřejné soutěže v případě soutěžního díla, dle 

ustanovení § 61 Autorského zákona. 

2. Smluvní výkon autorského práva (smluvní licence), 
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3. Mimosmluvní instituty užití díla, 

 užití volného díla dle ustanovení § 28 Autorského zákona, 

 volné užití díla dle ustanovení § 30 až § 30 písm. b Autorského 

zákona, 

 zákonné licence dle ustanovení § 31 až § 39 Autorského zákona. 

4. Individuální správa autorských práv (v Autorském zákoně neupravená), 

5. Kolektivní správa autorských práv dle ustanovení § 95 až § 104 Autorského 

zákona. 
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5. ZÁKONNÝ VÝKON AUTORSKÝCH PRÁV OSOBOU 

ODLIŠNOU OD AUTORA 

Pro lepší pochopení zákonného výkonu autorských práv osobou odlišnou od autora, se 

na úvod této kapitoly autor věnuje právní úpravě tohoto institutu dle Předchozího 

autorského zákona tak, aby bylo možné poukázat na poměrně velké rozdíly a změny 

oproti současné právní úpravě. Důvodem změn byla především snaha o harmonizaci a 

kompatibilitu s komunitárním právem, což se promítlo do celého znění Autorského 

zákona. I přesto, že v době přijetí zákona nebyla Česká republika členem Evropské unie, 

text zákona již vycházel ze směrnic Evropského společenství. 

5.1. Obecně o institutu 

Autorská tvorba, respektive tvorba autorských děl, se dnes v mnoha případech neobejde 

bez určitého zázemí a na to pamatuje i Autorský zákon, který pro výkon subjektivních 

autorských práv ke kategorii děl zařazených v ustanovení § 58 a násl. stanoví zvláštní, 

zásadně dispozitivní právní režimy, jejichž účelem je především ochrana a zhodnocení 

investice (tj. zejména investice finanční, organizační, personální, technické apod., nikoli 

však investice tvůrčí) třetích osob vložené do procesu tvorby díla
22

. Konstrukce 

zákonného výkonu práv osobou odlišnou od autora spočívá v omezení subjektivního 

práva autora ve prospěch vymezených osob. A to nikoliv jednotně, nýbrž konkrétně pro 

daný druh právního vztahu mezi autorem a investorem za použití zákonem stanovených 

právních institutů
23

. Úprava zmiňovaného institutu je zpravidla dispozitivní a vychází ze 

skutečnosti, že autor již vstoupil do závazkového (pracovněprávního, služebního) 

vztahu na základě smlouvy, ve které si může sjednat své postavení a podmínky v tomto 

vztahu, a to i způsobem odlišným od zákona, neučiní-li tak, přichází na řadu zákonná 

úprava. Omezení autorského práva nevzniká tedy ex lege, což spolu s odlišným 

povahovým a účelovým způsobem zákonného omezení autorského práva odlišuje tento 

institut od zákonných bezúplatných licencí. 

                                                 

22
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 556 

23
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 557 
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5.2. Předchozí právní úprava 

Předchozí autorský zákon obsahoval institut zákonného výkonu autorského práva 

osobou odlišnou od autora v ustanovení § 4 – dílo souborné, dále pak v ustanovení § 6 – 

díla filmová a díla vyjádřená podobným postupem a v ustanovení § 17 odst. 5 – 

počítačové programy. Monistická koncepce Předchozího autorského zákona se projevila 

i v úpravě tohoto institutu, a to takovým způsobem, že svěřovala vydavateli a 

zaměstnavateli výkon autorského práva jako celku, tedy nejen jeho majetkové, ale i 

osobnostní složky.  

5.3. Dílo souborné  

Předmětem autorského práva je i dílo souborné, za které Předchozí autorský zákon 

pokládá takové dílo, které vzniká tvůrčím uspořádáním jednotlivých děl do díla 

souborného, přičemž alespoň některá ze zařazených děl musí splňovat pojmové znaky 

díla dle tohoto zákona. Bezpochyby můžeme hovořit o významném rozdílu 

oproti současné úpravě, neboť platný Autorský zákon již tuto podmínku neklade. 

Předchozí autorský zákon demonstrativně uvádí některá souborná díla v ustanovení §4 

odst. 1 – sborníky, časopisy, pásma a výstavy, z dalších, v zákoně neuvedených, 

souborných děl můžeme uvést noviny, autorské databáze, multimediální díla atd.  

Charakteristikou díla souborného je setkání s dvojím druhem autorských děl. Prvním 

druhem jsou jednotlivá autorská díla, která jsou do souborného díla začleněna. Druhým 

typem pak je celkové dílo souborné, které vzniká tvůrčím uspořádáním jednotlivých děl, 

přičemž nezáleží na tom, zda tato díla již dříve existovala, či byla k tomuto účelu teprve 

vytvořena.
24

  

Jak již bylo uvedeno, Předchozí autorský zákon uvádí demonstrativní výčet souborných 

děl, pro následující výklad budou nadále důležité jen sborníky, kartografická díla a 

časopisy, neboť Předchozí autorský zákon v ustanovení § 4 odst. 3 pro tato souborná 

                                                 

24
 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 43. 
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díla stanoví, že autorská práva k nim vykonává vydavatel
25

. To ale neznamená, že tímto 

momentem vzniká vydavateli autorské právo, jeho subjektem totiž nadále zůstává autor. 

Jde jen o zákonné svěření výkonu autorova práva třetí osobě (zákonnou konstrukci 

správy), v případě ustanovení § 4 odst. 3 Předchozího autorského zákona pak konkrétně 

vydavateli a to v momentě vydání díla souborného (čímž je bráno v úvahu osobní 

autorovo právo určit své dílo k uveřejnění). Právním důvodem výkonu tohoto práva cizí 

osobou (vydavatelem) je přechod „oprávnění vykonávat“ toto právo, nikoli přechod 

autorského práva samého na vydavatele. K tomuto přechodu dochází legální cesí, o níž 

ale Předchozí autorský zákon, ke škodě své srozumitelnosti, a tudíž i aplikovatelnosti 

v praxi, výslovně nehovoří, nicméně ji pojmově předpokládá jako nevyvratitelnou 

zákonnou domněnku. Předmětem této legální cese není autorskoprávní oprávnění k užití 

díla (to vydavatel nabývá smlouvou s autorem), nýbrž jen obecné občanskoprávní 

oprávnění vykonávat (spravovat) autorovo (tj. cizí) autorské právo, to znamená 

uplatňovat je nebo neuplatňovat vůči třetím osobám, a to za (prakticky 

předpokládaným) účelem hospodářského zhodnocování vydaného sborníku, časopisu 

nebo kartografického díla jeho užitím
26

. Nutno dále poznamenati, že ustanovení § 4 

odst. 3 je kogentní, a že vztah, který na základě Předchozího autorského zákona vzniká, 

zákon dále neupravuje a ponechává je smluvní úpravě
27

. Z toho vyplývá, že úpravě 

těchto smluvních vztahů musí účastníci věnovat náležitou pozornost. Při předpokládané 

legální cesi oprávnění vykonávat cizí autorské právo může vydavatel vykonávat řadu 

činností. Především půjde o činnost, jejímž cílem bude hospodářské zhodnocení 

autorských práv, tj. například úprava, překlady, zpracování a celá řada dalších právních 

úkonů potřebná k dalšímu užití vydaných sborníků, časopisů a kartografických děl. 

Vydavatel také zpravidla rozhoduje o obchodních záležitostech užití souborných děl 

(což zahrnuje zejména obchodní politiku, otázku reklamy aj.). Těmito oprávněními 

vydavatele ale nejsou dotčena práva autorů jednotlivých příspěvků zařazených do 

souborného díla, jestliže jsou užita mimo souborné dílo. Vydavatel v rámci výkonu 

autorských práv jedná svým jménem a na svůj účet. 

                                                 

25
 ustanovení § 4 odst. 3 Předchozího autorského zákona 

26
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 80. 

27
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 80. 
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Pro úplnost na závěr této kapitoly je třeba doplnit, že legální cese oprávnění se netýká 

jiných souborných děl, než jsou sborníky, časopisy a kartografická díla, ani jiných děl 

vůbec, vyjma případů stanovených zákonem (východiskem pro tyto případy může však 

být smluvní úprava). 

5.4. Současná úprava souborných děl 

Nový autorský zákon vychází, především pod vlivem komunitárního práva, z poněkud 

odlišných koncepčních východisek a nahrazuje základní pojem souborného díla pojmem 

databáze, jejíž definici obsahuje v ustanovení § 88 Autorského zákona. Současná právní 

úprava, na rozdíl od úpravy předchozí, již nevyžaduje, aby prvky, ze kterých je složeno 

dílo souborné (databáze), splňovaly pojmové znaky díla dle zákona. Zde se výrazně 

projevil vliv komunitárního práva, které zohledňuje jako kritérium pouze kvalitu 

uspořadatelské činnosti. Ochrana databází byla původně zamýšlena jen na podobu 

elektronickou, nakonec však došlo k rozšíření ochrany i na neelektronickou podobu 

databází (slovníky, katalogy, encyklopedie). Taková souborná díla, která jsou 

autorskoprávně jedinečná, jsou předmětem autorskoprávní ochrany dle ustanovení § 2 

odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 5 Autorského zákona. Souborná díla typu 

databází požívají ochrany autorský právem i tehdy, není-li naplněn znak autorskoprávní 

jedinečnosti, jsou-li aspoň původní (na základě ustanovení § 2 odst. 2 věta druhá 

Autorského zákona). Ustanovení § 88 - § 94 Autorského zákona
28

 upravuje zvláštní 

právo pořizovatele databáze. 

Vzhledem k tématu této diplomové práce je důležité zmínit, že na rozdíl od předchozí 

úpravy Autorský zákon nestanoví zákonný výkon autorského práva osobě odlišné od 

autora ve prospěch vydavatele. V současnosti tedy i v případě, že souborné dílo bude 

vydáno, vykonává vydavatel pouze a jedině taková oprávnění, která mu vyplývají 

z licenční smlouvy, což může v praxi činit nemalé potíže při užití souborných děl 

uživateli, neboť ti musí rozkrýt licenční vztahy mezi vydavatelem, uspořadatelem a 

autory zařazených děl
29

. Zákon tuto záležitost řeší dispozitivní úpravou děl 

                                                 

28
 Část I., Hlava III. Autorského zákona 

29
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 60. 
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zaměstnaneckých a děl na objednávku, u kterých vykonává autorská práva ex lege 

zaměstnavatel, respektive objednavatel. Do těchto kategorií děl totiž budou často 

souborná díla spadat. 

5.5. Dílo kartografické 

Kartografická díla jsou svou povahou díla vědecká, avšak způsob jejich vyjádření se 

spíše podobá dílům uměleckým
30

. Jak jsem již zmínil, autorská práva k dílům 

kartografickým vykonával podle Předchozího autorského zákona ex lege vydavatel, 

stejně jako tomu bylo u sborníků a časopisů. Zvláštností, která kartografická díla 

odlišuje od sborníků a časopisů, je jejich legální definice. Definici od 1. 9. 1971 do 31. 

12. 1994 obsahoval zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, který v ustanovení § 

21 odst. 3 pro účely výše zmiňovaného zákona uváděl, že kartografickým dílem se 

rozumí kartografické znázornění zemského povrchu nebo jeho částí nebo jiných 

předmětů či jevů objektivní skutečnosti spolu s textovými a jinými vysvětlivkami. Na 

technický pokrok a stále častější digitalizaci těchto děl zareagoval zákon č. 200/1994 o 

zeměměřictví (s účinností od 1. 1. 1995), který kartografické dílo pro své účely definuje 

v ustanovení § 2 písm. f, jako výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, 

kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů 

v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky. Vložení slov 

„digitální formě“ do definice kartografického díla bylo samozřejmě pouze formální, 

neboť teorie i praxe shodně konstatovala, že digitální forma při zachování shodného 

obsahu má stejné účinky jako forma grafická
31

. Z výše uvedených definic tedy můžeme 

vyvodit, že kartografickým dílem budou především mapy, náčrty, plány, glóby, z nichž 

největší podíl zastoupení na dílech kartografických patří mapám. To ale neznamená, že 

každá mapa je i kartografickým dílem. Jako příklad můžeme uvést velkoměřítkovou 

katastrální mapu, která nesplňují legální znaky díla dle Autorského zákona, neboť 

vzniká na základě věcné předurčenosti skutečností, kterou v sobě věrně promítá
32

. 

                                                 

30
 Štafl, A.: Autorskoprávní ochrana mapových děl. Kartografický přehled, 1956, č. 2. Některé otázky 

autorského práva k mapovým dílům.  
31

 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 41. 
32

 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 31. 
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Obecně lze konstatovat, že přiřazení statutu autorského díla u kartografických děl 

(konkrétně u map) činilo a činí často nemalé potíže, neboť kartografické dílo může být 

v konkrétním případě považováno za dílo umělecké (a) výtvarné. Vyřešení této otázky 

má zásadní důležitost, protože jak již bylo zmíněno výše, výkon autorského práva ke 

kartografickým dílům vykonává dle Předchozího autorského zákona vydavatel, na 

rozdíl od děl výtvarných, u kterých zákon svěřuje výkon autorského práva do rukou 

autora. Řešení tohoto problému je důležité i pro současnou právní úpravu. Pakliže by 

byla mapa zařazena díky svým nesporným estetickým kvalitám do kategorie děl 

umělecko-výtvarných, přineslo by to důsledky pro výkon majetkových autorských práv. 

Díla kartografická se totiž dle ustanovení § 58 odst. 7 Autorského zákona považují za 

zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku. Tato fikce se ale neuplatní 

u děl výtvarných.  

5.6. Dílo filmové a dílo vyjádřené
33

 podobným způsobem 

Dalšími druhy děl podle Předchozího autorského zákona, u kterých vykonává autorské 

právo osoba odlišná od autora, jsou díla filmová a díla vyjádřená podobným způsobem.  

Vzhledem k poměrně komplikované úpravě v Předchozím autorském zákoně, která je 

výrazně odlišná od právní úpravy současné a také velmi strohá (při porovnání se 

zahraničím), považuji za nutné na úvod věnovat aspoň krátký prostor pojmům díla 

filmového a díla vyjádřeného podobným způsobem. 

Díla filmová patří mezi zvláštní druhy autorských děl, která jsou díky své struktuře a 

povaze výrazně odlišitelná od ostatních druhů děl. Dílo filmové může být výjimečně 

dílem samostatným (v praxi to budou zejména některé dokumentární filmy), obvykle to 

však bude dílo vytvořené z celé škály děl filmově užitých (scénář, hudební dílo, literární 

předloha aj.) a z tvůrčí činnosti pracovníků podílejících se na tvorbě filmového díla 

(herci, osvětlovači, kameramani) stmelených za působení filmové techniky režisérem 

                                                 

33
 V původním znění Předchozího autorského zákona bylo uvedeno „vytvořeného“. Změna na přesnější 

výraz „vyjádřeného“ byla provedena novelou č. 89/1990 Sb. a to v souladu s oficiálním úředním českým 

překladem Bernské úmluvy. 
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filmu v uměleckou jednotu ovládanou vůdčí režijní koncepcí
34

. Nelze si nevšimnout 

podobnosti se soubornými díly, v literatuře se můžeme setkat s názorem, že filmová díla 

jsou považována za quasisouborná díla, za jejich kvalitativně vyšší úroveň. Aniž tak 

Předchozí autorský zákon činí, lze díla filmová rozlišit na filmová díla kinematografická 

a filmová díla televizní. Toto rozlišení vychází zejména z odlišných způsobů užití 

filmových děl a dokonce má vliv i veřejnoprávní, neboť pouze na filmová díla 

kinematografická se bude aplikovat zákon ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České 

republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. V demonstrativním výčtu 

chráněných děl v ustanovení § 2 odst. 1 Předchozího autorského zákona nejsou uvedena 

díla televizní (jde o jiný druh díla než filmové dílo televizní) ani jiná zvláštní díla 

audiovizuální. V těchto případech jde o kategorii děl vyjádřených podobným způsobem, 

na které pamatuje Předchozí autorský zákon v ustanovení § 6, větě první.  

Předchozí autorský zákon v ustanovení § 6 jasně rozlišuje subjekty autorských práv 

jednotlivých složek filmového díla (resp. i díla vyjádřeného podobným způsobem) od 

subjektu autorského práva k filmovému dílu jako nově vytvořenému autorskému dílu. 

Nutno podotknout, že termín „složka“ není legislativně přesný a nevyplývá z něj, že jím 

zákon myslím samostatné dílo
35

. Filmové dílo totiž může obsahovat i složky (např. 

různé efekty), která charakter díla podle zákona nemají, a z toho důvodu nejsou 

zákonem chráněna. Předchozí autorský zákon, respektive jeho novela č. 86/1996 Sb., 

stanovila, že autorem nově vzniklého díla je režisér. To ale neznamená, že by se tady 

vytvořila vyvratitelná zákonná domněnka
36

 či fikce autorství.  

Podle ustanovení § 6 věty druhé Předchozího autorského zákona vykonává autorské 

právo k dílu filmovému a k dílu vyjádřeném podobným způsobem výrobce díla. Zákon 

zde zvolil podobnou konstrukci jako v ustanovení § 4 odst. 3 Předchozího autorského 

zákona, kde ze zákona svěřil výkon autorských práv vydavateli sborníku, 

kartografického díla a časopisu. Účel této konstrukce vychází z praktických potřeb při 

                                                 

34
 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 40. 
35

 Mezinárodní právo autorské namísto termínu „složka“ používá obdobný výraz ,,příspěvek“. Činí tak 

například v článku 14bis odst. 2 písm. b) Bernské Úmluvy 
36

 Jak to činil dříve platný zákon č. 218/1926 Sb. z. a n. o původském právu k dílům literárním, 

uměleckým a fotografickým v § 9 odst. 2, kde stanovil vyvratitelnou zákonnou domněnku, že původcem 

filmového díla je režisér, nebylo-li jiné úmluvy. 
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hospodářském zhodnocení těchto děl (zejména jednání s třetími osobami) a k faktu, že 

výroba filmů je velmi často finančně velmi nákladná a přesahuje možnosti jednotlivých 

autorů. Předpokladem legitimace k výkonu autorského práva k filmovému dílu (resp. 

k dílu vyjádřenému podobným způsobem) je, že výrobce od autorů filmu právo k užití 

jejich děl k výrobě filmu a jeho využití v konkrétním rozsahu smluvně nabyl
37

, což 

předpokládá zákon ve větě první výše zmíněného ustanovení. Autoři jednotlivých 

složek tak činili především smlouvou o jiném užití díla podle ustanovení § 28 

Předchozího autorského zákona, obvykle smíšenou se smlouvou o šíření díla podle 

ustanovení § 22 Předchozího autorského zákona, případně smlouvou o vytvoření díla 

dle ustanovení § 27 téhož zákona. Zajímavostí je, že do výkonu autorského práva 

výrobcem náleží i výkon, povahově i výslovně dle zákona nepřevoditelných, 

autorových práv na ochranu autorství. Dle Knapa, výrobce dokonce vykonává jako 

zákonný zmocněnec pouze autorova osobní autorská práva, zatímco u ostatních 

oprávnění jedná na základě jiného právního důvodu, kterým je smluvní nabytí práva 

k užití díla od jednotlivých autorů. Z dikce zákona
38

 můžeme vyvodit, že pro výrobce je 

stanovena povinnost cizí autorské právo vykonávat, tedy že pro něj platí legální přímus. 

Případná nečinnost výrobce při výkonu autorského práva k filmu by mohla neoprávněně 

zasáhnout do autorova autorského práva a do jeho oprávněných zájmů. Jako příklad 

můžeme uvést zásah do majetkového zájmu na exploataci
39

 díla, jehož oprávněnost je 

dána samotným obsahem autorského práva dle ustanovení § 12 Předchozího autorského 

zákona. Nečinnost výrobce bez právního důvodu může zasáhnout i do osobních 

(morálních) zájmů autora. Neoprávněný zásah výrobce může samozřejmě proběhnout i 

jiným způsobem než nečinností, výrobce totiž musí vykonávat autorská práva řádně a 

včas, neboť tím plní zákonem uloženou povinnost. 

Oprávnění vykonávat autorské právo k dílu jako celku přechází na výrobce okamžikem, 

kdy je dílo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, tedy jeho prvním hmotným 

zachycením - u díla filmového zpravidla na filmový pás. Autorské právo samo o sobě 

samozřejmě zůstává nezcizeno a stále patří autorovi. Autor díla je pouze zbaven 

                                                 

37
 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 52. 
38

 Zákonodárce zde použil slovo „vykonává“, které v legislativním právním jazyce v sobě zahrnuje 

povinnost. 
39

 Neboli užití. 
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možnosti uplatňovat své autorské právo. Stejně tak nevzniká výrobci z tohoto právního 

důvodu (tj. zákonné svěření k výkonu cizího autorského práva) žádné oprávnění 

autorskoprávní povahy, to vzniká až smluvním nabytím svolení autora k exploataci díla. 

Vzniká ale oprávnění občanskoprávní povahy, protože výkon každého práva (i cizího) 

je pojmem občanskoprávním, nikoliv zvláštním pojmem, který by konstruoval autorský 

zákon. 

I přes zakotvení tohoto institutu na více místech
40

, Předchozí autorský zákon tuto velmi 

významnou otázku nuceného výkonu nikterak neřeší. Úprava tak vychází z pouhého, 

v textu zákona skrytého, předpokladu legální cese oprávnění vykonávat autorovo, tj. 

cizí, autorské právo výrobcem. Nejedná se ale o legální cesi pouze majetkových 

autorských práv. Legální cesi pouze majetkových autorských práv totiž neumožňovala 

samotná koncepce práva autorského jako osobněmajetkové monistického celku, která 

postrádala tradiční dualitu autorského práva. Na této koncepci stojí celý Předchozí 

autorský zákon a institut výkonu cizího práva osobou odlišnou od autora není výjimkou. 

Obsahem legální cese dle ustanovení § 6 Předchozího autorského zákona je tak pouze 

občanskoprávní oprávnění vykonávat cizí právo, nikoliv tedy autorské právo samo. 

Z výše uvedeného lze s určitostí souhlasit s názorem, který vyjádřil I. Telec: „Celý 

institut výkonu cizího autorského práva je vlastně jen náhražkovým východiskem 

z nouze, jehož účelem je nahradit opuštěnou (a jinak běžnou) cestu legální cese pouze 

majetkových autorských oprávnění na jinou osobu, jež u nás není možná v důsledku 

monistického pojetí autorského práva, které dosud nebylo překonáno“.
41

 

5.7. Audiovizuální díla v současné právní úpravě 

Jak je již z názvu kapitoly patrné, tak současný Autorský zákon používá namísto 

termínu „dílo filmové a dílo vyjádřené podobným způsobem“ termín audiovizuální dílo. 

Obsahově jde však o synonymum a není novinkou jak pro platné právní předpisy tak ani 

pro českou odbornou veřejnost
42

. Nový autorský zákon se problematice audiovizuálních 

                                                 

40
 Ustanovení §4 odst. 3, §8 odst. 2 a ustanovení § 17 odst. 5 Předchozího autorského zákona. 

41
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 107. 

42
 Český právní řád již tento pojem zná z Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl i ze zákona 

č. 237/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. 



24 

 

děl věnuje především v ustanovení § 62 (dílo audiovizuální), v ustanovení § 63 (autor 

audiovizuálního díla) a v ustanovení § 64 (díla audiovizuálně užitá), úprava je tedy 

mnohem komplexnější než v Předchozím autorském zákoně. Zákon z praktických 

důvodů rozděluje nově problematiku těchto děl do více ustanovení, čímž přehledněji 

odlišuje audiovizuální dílo od děl audiovizuálně užitých (ať již děl preexistenčních, tak 

děl vytvořených pro audiovizuální dílo). 

Významnou změnou je opuštění svěření výkonu autorského práva výrobci, nový zákon 

právně oslabuje jeho pozici, byť mu přiznává vlastní majetková práva – právo výrobce 

zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu. Obsahem tohoto práva je dle 

ustanovení § 80 odst. 1 Autorského zákona výlučné majetkové právo svůj zvukově 

obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva a dále 

právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu 

(ustanovení § 80, odst. 3 Autorského zákona).  

Autorský zákon ve svém původním znění zakotvil v ustanovení § 63 odst. 3 (resp. v 

ustanovení § 64 odst. 1) institut vyvratitelné právní domněnky udělení licence, jejímž 

předpokladem je písemné svolení k prvotnímu záznamu audiovizuálního díla
43

. 

S ohledem na zákonný požadavek písemné formy takového souhlasu jde o ustanovení, 

které není příliš praktické, neboť lze předpokládat, že pokud výrobce a autor 

audiovizuálního díla již přistoupí k písemnému právnímu úkonu, upraví své vztahy 

komplexně smlouvou, která aplikaci zákonné domněnky vyloučí.
44

 Kdyby se ale tyto 

strany spolehly pouze na zákonnou domněnku, získá výrobce nutná oprávnění k vlastní 

výrobě filmu a oprávnění nutná k exploataci filmu s výjimkou rozmnožování pro účely 

rozšiřování
45

 a s výjimkou užití sdělováním díla veřejnosti způsobem, že kdokoliv může 

mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí podle ustanovení § 18 odst. 2 Autorského zákona.  

Novela 2006 přinesla do znění tohoto ustanovení další změny. Jako předpoklad zákonné 

domněnky výkonu autorských práv výrobcem zakotvila písemnou smlouvou udělené 

                                                 

43
 KŘÍŽ, Jan.; HOLCOVÁ, Irena.; KORDAČ, Jiří.; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a 

předpisy související: komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 186. 
44

 KŘÍŽ, Jan.; HOLCOVÁ, Irena.; KORDAČ, Jiří.; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a 

předpisy související: komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 186. 
45

 Tedy k tzv. videodistribuci. 
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oprávnění k prvotnímu záznamu díla s tím, že se v rámci této nové úpravy vychází 

z potřeby výrobce disponovat výhradním oprávněním ke všem způsobům užití zvukově 

obrazového záznamu audiovizuálního díla. Novelizovaná úprava zákonné domněnky 

výkonu autorského práva výrobcem zahrnuje tedy i majetková práva, na která se 

doposud nevztahovala.  

5.8. Počítačové programy 

Novela Předchozího autorského zákona provedena zák. č. 86/1996 Sb. přinesla do 

ustanovení § 17, které upravovalo problematiku zaměstnaneckých děl, zcela nový 

odstavec 5 (s účinností od 22. 4. 1996). Nově zařazené ustanovení přiznalo ze zákona 

právo výkonu autorských práv k počítačovým programům vytvořených v rámci 

pracovního poměru zaměstnavateli, není-li výslovně sjednáno jinak
46

. Na rozdíl od 

úpravy současné, dle které je výkon autorských práv svěřen zaměstnavateli u všech 

zaměstnaneckých děl, tak předchozí právní úprava upravovala výkon autorských práv 

zaměstnavatelem pouze u počítačových programů. Stejně jako na ostatních místech, kde 

Předchozí autorský zákon svěřuje výkon autorských práv třetí osobě (ustanovení § 4 

odst. 3, § 6), ani zde zákon blíže obsah pojmu výkonu nevymezuje. Dle Knapa lze mít 

za to, že nejde o původní autorské právo zaměstnavatele, nýbrž že autorské právo 

vzniká originárně skutečnému autorovi počítačového programu
47

. 

Podle důvodové zprávy vládního návrhu výše zmíněné novely, má toto dispozitivní 

ustanovení důsledně vycházet z čl. 2 odst. 3 směrnice 91/250/EHS o právní ochraně 

počítačových programů. Nicméně tato důslednost nemohla být naplněna, a to z důvodu 

teoretické koncepce předchozího zákona, založené na monistickém pojetí autorského 

práva jako osobněmajetkovém celku. Citovaná směrnice hovoří o výkonu všech 

majetkových práv (all economic rights), nikoliv o právech osobních, jako monistický 

předchozí zákoník. Vedle této koncepční odlišnosti můžeme rozlišit i odlišné právní 

důvody výkonu práv. Zatímco v evropském komunitárním právu je tímto právním 
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 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 83. 
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 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 83. 
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důvodem předpokládaná legální cese všech majetkových práv, tedy těchto práv samých, 

tak v naší právní úpravě je právním důvodem předpokládaná legální cese oprávnění 

vykonávat autorské právo. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel je dle předchozí právní 

úpravy nabyvatelem pouhého oprávnění vykonávat autorské právo. Právo k výkonu 

vzniká zaměstnavateli až vytvořením díla. 

Výkon autorského práva se týká celého obsahu práva. Zaměstnavatel je ze zákona 

oprávněn užít dílo a s dílem v celém rozsahu i jinak nakládat a vybírat za užití díla 

autorskou odměnu, a to svým jménem a na svůj účet
48

. Rozsah práv zaměstnavatele 

v postavení vykonavatele autorských práv k počítačovému programu zahrnuje dle 

Knapa
49

 i výkon osobních autorských práv. I tato práva zaměstnavatel tedy navenek 

vykonává, tj. může rozhodnout o zveřejnění díla, autorském označení apod. V poslední 

řadě je třeba uvést možnost domáhat se ochrany spravovaného autorského práva, a to i 

žalobou. Tím není dotčeno ustanovení § 32 odst. 4 Předchozího autorského zákona, 

který stanoví, že výkon práva autorského jinými osobami nebrání, aby se autor sám 

domáhal ochrany svého autorského práva před jeho ohrožením nebo porušením. 

Jak již bylo naznačeno v předchozím odstavci u problematiky autorských odměn, 

zaměstnavatel jedná za autora vlastním jménem a na svůj účet. Zákon, bohužel, tuto 

problematiku nikde výslovně neupravuje a vychází se především z dikce ustanovení 

odstavce 5 (vykonává). Současná právní úprava je postavena na úplně jiné koncepci a 

posiluje postavení zaměstnavatele, tak aby lépe chránila investice činěné 

zaměstnavatelem. I když není prolomen autorský princip a autorem je nadále fyzická 

osoba, která dílo vytvoří, výkon všech majetkových práv svěřuje zákon do rukou 

zaměstnavatele. Zákon výslovně stanoví v ustanovení § 58 odst. 1 Autorského zákona, 

že zaměstnavatel jedná svým jménem a na svůj účet a je tak oprávněn bez dalšího jak 

dílo sám jakýmkoli způsobem užít, tak i udělit jinému oprávnění k výkonu práva dílo 

užít.  

  

                                                 

48
 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 6. Upravené vyd.. Praha: Linde, 1998, 

s. 84. 
49

 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: Komentář. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996, s. 84. 
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6. ZÁKONNÝ VÝKON AUTORSKÉHO PRÁVA OSOBOU 

ODLIŠNOU OD AUTORA V SOUČASNÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVĚ 

Změna koncepčního pojetí autorského práva, ke které došlo v souladu s úpravou 

komunitárního práva, se projevila i v problematice výkonu autorského práva osobou 

odlišnou od autora. Připomeňme, že současné dualistické pojetí umožňuje oddělení 

časově neomezených výlučných autorských práv osobnostních a výlučných autorských 

práv majetkových, které zákon omezuje stanovením doby trvání jejich ochrany. 

Předchozí právní úprava, založena monistickém pojetí autorského práva, svěřovala 

vykonavateli autorská práva k dílu jako celek (tedy jak osobnostní složku, tak i 

majetkovou), zatímco současná právní úprava hovoří, v souladu s právem 

komunitárním, pouze o výkonu majetkových autorských práv.  

6.1. Zaměstnanecké dílo 

Na úvod je třeba připomenout, že Předchozí autorský zákon svěřoval ex lege výkon 

autorských práv zaměstnavateli pouze u počítačových programů
50

, a to až od 22. 4. 

1996. Naproti tomu, ustanovení § 58 odst. 1 Autorského zákona stanoví, že 

zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, 

které autor vytvořil. Z dikce tohoto ustanovení jasně vyplývá, že se týká všech 

zaměstnaneckých děl. Náležitostí zaměstnaneckého díla je existence pracovněprávního 

či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo pracovního vztahu mezi družstvem a jeho 

členem a vytvoření díla za účelem splnění povinností, vyplývajících z těchto právních 

vztahů. Pracovněprávním vztahem se zde rozumí i pracovněprávní vztah založený 

dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti
51

. 

                                                 

50
 Ustanovení § 17 odst. 5 Předchozího autorského zákona: „Není-li výslovně sjednáno jinak, autorské 

právo k počítačovému programu vytvořenému zaměstnancem ke splnění povinnosti vyplývající z jeho 

pracovního poměru vykonává zaměstnavatel“ 
51

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Právní režim předmětů duševního vlastnictví vytvořených v rámci 

pracovněprávních vztahů. Právo a zaměstnání. 2005, roč. 11, s. 2-8. 
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Důsledkem zákonného režimu zaměstnaneckých děl není zcizení výlučných 

majetkových autorských práv. K jejich zcizení nemůže dojít ani na základě dohody 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť dle § 26 odst. 1 Autorského zákona jsou 

výlučná majetková autorská práva nepřevoditelná inter vivos. Z toho vyplývá, že 

autorský princip zůstává neprolomen. Zaměstnavatel je nabyvatelem oprávnění 

vykonávat výlučná majetková práva na místo autora. Výkonem výlučných majetkových 

práv je třeba rozumět oprávnění být nositelem práv a povinností vyplývajících 

z hospodářského užití díla. Zaměstnavatel vykonává majetková práva svým jménem a 

na svůj účet a je oprávněn dílo jakýmkoliv způsobem užít, ale i udělit třetím osobám 

licenci k užití díla. Toto oprávnění nepřísluší autorovi díla, který nemůže poskytnout 

licenci třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu autorských práv, autorovi tak pouze 

zůstává tzv. „holé autorství“. Předchozí právní úprava pouze vymezovala rozsah 

dovoleného užití zaměstnaneckého díla ze strany zaměstnavatele, což činí velký rozdíl 

oproti úpravě současné, která dispozitivně svěřuje výkon všech majetkových práv do 

rukou zaměstnavatele. Výše uvedené ale neznamená, že zaměstnavatel je k takovému 

výkonu majetkových práv ze zákona povinen. Nicméně nic nebrání, aby povinnost 

výkonu majetkových práv byla stanovena smlouvou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. 

Vzhledem ke komparačním snahám této práce je potřeba pojednat i o otázce, kterou 

právní úpravou se budou řídit zaměstnanecká díla vytvořená v rámci zaměstnaneckého 

poměru uzavřeného před nabytím účinnosti současného autorského zákona. V souladu 

s obecnými závěry teorie na pojem retroaktivity se má za to, že určujícím faktorem, na 

základě kterého se bude aplikovat právní režim, je vznik zaměstnaneckého díla, nikoliv 

počátek pracovního poměru. To znamená, že současná právní úprava se bude aplikovat 

dle ustanovení § 118 Autorského zákona na díla vytvořená po 1. 12. 2000, bez ohledu 

na čas vzniku pracovního poměru
52

. Právní úprava předchozího zákona se bude 

aplikovat na díla vytvořená do 30. 11. 2000
53

. Pokud by chtěl zaměstnavatel využít pro 

něj výhodnější současné právní úpravy i pro díla, na která se bude aplikovat režim 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 854. 
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předchozí právní úpravy, má možnost uzavřít se zaměstnancem licenční smlouvu k dílu 

podle současné právní úpravy. 

Osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena a náleží stále zaměstnanci (autorovi díla). 

Vzhledem k tomu, že omezení autorského práva sleduje především ochranu 

majetkových zájmu zaměstnavatele, spočívajících zejména v ochraně investice 

vynaložené zaměstnavatelem, nemůže zákon striktně dualisticky rozlišovat osobnostní a 

majetková autorská práva. Pakliže by tak činil a svěřoval zaměstnavateli pouze 

majetková autorská práva, byly by zaměstnavatelovy investice ohroženy. Z výše 

uvedeného důvodu zákonodárce vyvratitelnou právní domněnkou zohlednil fakt, že 

výkon výlučných osobnostních autorských práv může mít významný vliv na možnost 

efektivně hospodářsky zhodnotit zaměstnanecké dílo. Vyvratitelná právní domněnka 

obsažená v ustanovení § 58 odst. 4 Autorského zákona stanovuje, že vykonává-li 

zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, je autor omezen ve výkonu 

výlučného osobnostního práva na rozhodnutí o zveřejnění díla, na nedotknutelnost díla 

a výlučného osobnostního autorského práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být 

uvedeno autorství. Omezení výlučných osobnostních práv platí pouze v rozsahu 

nezbytném pro řádné zhodnocení zaměstnaneckého díla a výkon majetkových 

autorských práv zaměstnavatelem
54

. 

Z důvodu posílení ochrany investice obsahuje Autorský zákon dispozitivní ustanovení § 

58 odst. 5, dle kterého se má za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení 

svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah 

k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že budou existovat 

důvodné obavy, že zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu s potřebami 

zaměstnavatele. Nemusí jít nutně o zánik celého právního vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem
55

, nýbrž o zánik pracovněprávní povinnosti zaměstnance vůči 

zaměstnavateli spočívající v tvorbě díla. Jde tedy o omezení osobnostního práva autora 

na nedotknutelnost nehotového či nedokončeného zaměstnaneckého díla v případě jeho 

dokončení ze strany zaměstnavatele. 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 563 
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Zaměstnanec má, jak je z výše uvedeného patrné, jen omezené možnosti nakládání 

s autorskými právy. První z možností bude smluvní odchýlení od ustanovení § 58 odst. 

1, protože úprava v něm se použije, jen pokud se zaměstnavatel nedohodne se 

zaměstnancem na jiném právním režimu výkonu práv. Dohody obsahující výhodnější 

režim pro zaměstnance ale nejsou v praxi časté, neboť zákonem nastavený režim je pro 

zaměstnavatele aspoň částečnou zárukou, že se mu jeho investice vrátí zpět. V odborné 

literatuře se vyskytují rozdílné názory o nutnosti uzavřít tuto dohodu před vytvořením 

díla. Komentář autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové z roku 2005 uvádí 

podmínku nutnosti uzavřené odchylné dohody do okamžiku vzniku díla
56

, zatímco 

Telec s Tůmou mají názor opačný
57

. 

Specifickou možnost výkonu autorským práv autorem, respektive přechod oprávnění 

vykonávat tyto práva předpokládá Autorský zákon v ustanovení § 58 odst. 2, který 

stanoví, že smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat 

majetková práva k zaměstnaneckému dílu a který nemá právního zástupce, nabývá 

oprávnění k výkonu těchto práv autor. Jedná se o tzv. konsolidační zásadu, která 

vyplývá již ze samotné povahy autorského zákona
58

. Nabytí oprávnění výkonu 

autorských práv je trvalé. 

Další možnost, jak může autor získat oprávnění vykonávat autorská práva 

k zaměstnaneckému dílu, upravuje ustanovení § 58 odst. 3 Autorského zákona, který 

stanoví, že nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnavatelskému dílu 

vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel 

za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný 

důvod k jejímu odmítnutí. Toto ustanovení má ryze ochranný charakter ve prospěch 

zájmu autora na exploataci jeho zaměstnaneckého díla a dokonce je nerozhodné, zda 

povinnost k dostatečnému výkonu majetkových autorských práv byla mezi 

zaměstnavatelem a autorem případně sjednána, či nikoli. Otázku obvyklých podmínek 

udělení licence musíme pokládat především za otázku skutkovou, která může být 
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 KŘÍŽ, Jan.; HOLCOVÁ, Irena.; KORDAČ, Jiří.; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a 
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 Jak již je zmíněno výše, ustanovení §26 odst. 1 Autorského zákona zakazuje legální zcizení autorského 

práva inter vivos 



31 

 

předmětem znaleckého posouzení. V praxi se ustálilo i zakomponování sublicenčního 

práva do obsahu licence, a to z důvodů možnosti řádného užití díla. Pokud 

zaměstnavatel bez vážných důvodů odmítá udělit licenci, může se zaměstnanec obrátit 

na soud. Zákon „vážné důvody“ nikterak nevymezuje a přenechává věc aplikační praxi. 

Takovéto důvody je třeba pečlivě zkoumat a zvážit okolnosti každého případu po 

stránce skutkové i právní. V praxi se nejčastěji jedná o důvody, které se týkají zejména 

majetkových oprávněných zájmů zaměstnavatele. Uvážit je zapotřebí i tu skutečnost, 

zda obsah zaměstnaneckého díla není předmětem obchodního tajemství, jež je samo 

předmětem práv náležejících k zaměstnavatelovu podniku podle ustanovení § 17 zák. č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku a které patří zaměstnavateli. Dalším důvod může 

vyvstat při situacích, kdy jsou obsahem zaměstnaneckého díla důvěrné informace, které 

se zaměstnavatel zavázal neprozradit jinému. Pokud soud „vážný důvod“ neshledá, 

nahradí chybějící projev vůle dle ustanovení § 161 odst. 3 zák. č. 99/1963, občanského 

soudního řádu. 

Při prosté komparaci s úpravou Předchozího autorského zákona není pochyb o tom, že 

nová úprava významně posiluje institut výkonu autorského práva osobou odlišnou od 

autora. Tato významná změna je logickým vyústěním faktické hospodářské situace, kdy 

mimo tvůrčí investice (zejména investice rázu finančního, personálního, organizačního 

a technického), včetně platu zaměstnance, hrají mnohdy zásadní roli při vzniku díla, 

respektive by bez těchto investic dílo často ani nevzniklo. Zákon zde tedy chrání 

investici, nicméně tato ochrana nemůže být absolutní ve smyslu hospodářského zisku 

zaměstnavatele na úkor zaměstnance. Z výše uvedeného důvodu Autorský zákon 

stanoví
59

, že není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli 

právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená 

autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv 

k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku
60

. 

Zaměstnanec může žádat o dodatečnou odměnu i opakovaně, a to vždy, pokud se 

vyplacená mzda dostane do zjevného nepoměru s příjmy zaměstnavatele s užití 

zaměstnaneckého díla. Jak jsem již uvedl, jedná se o úpravu dispozitivní, a to i po 
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 Ustanovení § 58 odst. 6 Autorského zákona. 
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 Můžeme hovořit de facto o obdobě přiměřené odměny, kterou Autorský zákon stanoví v ustanovení § 
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novelizaci zákona z roku 2006. Strany se od ní mohou odchýlit a to například v rámci 

pracovní smlouvy. Naopak zákon výslovně stanoví, že nárok na dodatečnou přiměřenou 

odměnu se nevztahuje na počítačové programy, kartografické díla a databáze. I zde je 

však možné sjednat úpravu odlišnou. 

Autorský zákon, na rozdíl od předchozí právní úpravy, výslovně stanoví, že práva a 

povinnosti podle odstavců 1 až 6 zůstávají skončením pracovněprávního vztahu 

nedotčena. Toto ustanovení vyplývá z povahy obou právních vztahů, které jsou na sobě 

nezávislé. 

Naroveň režimu zaměstnaneckého díla je postaven i režim tří specifických autorských 

děl – počítačových programů, databází a kartografických děl, která nejsou kolektivními 

díly, neboť výše zmíněná díla se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li 

vytvořena na objednávku, přičemž objednatel se pak považuje za zaměstnavatele. Práva 

a povinnosti ohledně těchto děl jsou skončením právního vztahu nedotčena. 

Autorskoprávní úprava do přijetí Novely 2006 neupravovala režim autorských děl, která 

vytvořili členové statutárních či jiných orgánů právnické osoby. Tuto absenci úpravy 

napravila až výše zmíněná novela, která doplnila ustanovení § 58 Autorského zákona o 

nový odstavec 10. Dle tohoto ustanovení se aplikuje režim zaměstnaneckých děl i na 

díla vytvořená ke splnění povinností vyplývající ze vztahu mezi společností a autorem, 

který je v orgánech společnosti. Typicky půjde o členy statutárních orgánů. Společnost 

na základě této novely bude požívat postavení zaměstnavatele, tzn., že bude vykonávat 

veškerá majetková práva k autorskému dílu vytvořenému fyzickými osobami v jejich 

orgánech, a to při splnění podmínky, že autor jako statutární orgán (člen statutárního 

orgánu) měl smluvní povinnost dané dílo vytvořit
61

. V praxi půjde nejčastěji o díla 

literární (obchodní plány, strategické výhledy) a díla grafická (loga, obrázky, grafy). 

Novela z roku 2006 také zareagovala na problematiku agenturního zaměstnávání, kterou 

do českého právního řádu přinesl zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V souvislosti 

s přijetím zák. č. 261/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje agenturní zaměstnávání 

v ustanovení § 308 a násl., vyvstala otázka, zda se za zaměstnavatele vykonávajícího 

                                                 

61
 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Právní režim předmětů duševního vlastnictví vytvořených v rámci 
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majetková autorská práva k dílu považuje agentura práce nebo zaměstnavatel, u kterého 

je zaměstnanec agenturou práce přidělen k výkonu práce
62

. Novela tento problém 

vyřešila ve prospěch zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec přidělen k výkonu práce, 

což odpovídá faktickému stavu, kdy zaměstnanec jedná právě podle pokynů tohoto 

zaměstnavatele, nikoliv dle pokynů agentury. Ustanovení § 58 odst. 9 řešící tuto 

problematiku je dispozitivního charakteru
63

. 

6.2. Kolektivní dílo 

Kolektivní dílo je tradičním institutem autorského práva francouzského
64

, do českého 

autorského práva se však dostal až díky současnému autorskému zákonu, který tento 

institut zakotvuje v ustanovení § 59 
65

. Autorský zákon zavádí tento institut v souladu 

s právem komunitárním, konkrétně dle článku 1 odst. 4 Směrnice Rady 93/98/EHS. 

Kolektivní díla jsou zpravidla díla investičně náročná, neboť se na jejich tvorbě 

pojmově podílí více autorů
66

. Autorský zákon vymezuje kolektivní dílo jako zvláštní 

kategorii, důvodem pro tuto legislativní konstrukci je rozšíření legálního režimu 

zaměstnaneckého díla i na taková díla, která zákonné znaky zaměstnaneckého díla 

nesplňují. Investor má díky této zákonné úpravě, pokud není sjednáno jinak, oprávnění 

vykonávat majetková autorská práva ke kolektivnímu dílu a zároveň v jeho prospěch 

dochází k omezení některých osobnostních práv autorů. Dále je třeba zdůraznit, že 

investor kolektivního díla má daleko silnější postavení, než objednatel díla podle 

ustanovení § 61 Autorského zákona, kterému svědčí pouhé oprávnění k užití díla dle 

účelu smlouvy. Vedle zaměstnaneckého díla je kolektivní dílo dalším institutem 

autorského práva, ve kterém se projevuje princip ochrany hospodářské investice
67

. 

Kolektivní dílo je pojmově dílem jediným a jeho znaky musí být naplněny kumulativně. 

Dle ustanovení § 59 Autorského zákona jsou jimi:  
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 Existence díla, na jehož tvorbě se podílelo více autorů, jejichž příspěvky nejsou 

schopny samostatného užití. Je tedy vyloučena aplikace režimu kolektivního díla 

v případě děl souborných a děl zpracovaných.  

 Podnět fyzické či právnické osoby k vytvoření díla. Touto osobou bude investor. 

Podnět musí být právně relevantní, v praxi jde především o pracovní příkaz 

zaměstnavatele (kolektivní dílo je v tomto případě zároveň dílem 

zaměstnaneckým a podléhá jeho právnímu režimu), nebo o objednávku (zákon u 

těchto děl vytváří fikci, podle které se i tato díla pokládají za zaměstnanecká a 

objednatel za zaměstnavatele) 

 Vedení těchto osob při vytváření díla. Půjde zejména o déle trvající proces, 

v němž tyto osoby plní funkci dozorovací a koncepční. 

 Uvedení díla pod jménem této osoby. Na rozdíl od díla zaměstnaneckého je 

tento způsob uvedení podmínkou a povinností. Pokud by tak nebylo učiněno, 

jednalo by se o prosté dílo na objednávku
68

. Uváděním díla na veřejnost pod 

jménem investora není vyloučeno výlučné osobnostní právo autora být za autora 

označován dle ustanovení § 11 odst. 2 Autorského zákona. 

Jako příklady kolektivního díla můžeme uvést počítačové programy či kartografická 

díla. 

Úprava kolektivního díla není zcela vyhovující, což je na úkor právní jistoty subjektů 

autorskoprávních vztahů. V praxi často vzniká obava z chybného podřazení, neboť je 

často obtížné určit, jestli jde o kolektivní dílo, jiné autorské dílo s pluralitou autorů nebo 

současné užití více děl. Institut se tak spíše nevyužívá a pravděpodobně i tam, kde jde 

skutečně o dílo kolektivní, se uděluje licence. Tento opatrný přístup zákonu neodporuje, 

avšak chybné podřazení pod kolektivní dílo má za následek i nesprávnou aplikaci doby 

trvání majetkových práv
69

. Ustanovení § 59 odst. 3 Autorského zákona stanoví, že díla 

audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním. 

Určitým praktickým problémem může být určení doby ochrany majetkových práv 

kolektivním děl, a to s ohledem na skutečnost, že u této kategorie děl může být problém 
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určit všechny osoby tvořící autorský kolektiv. Z tohoto důvodu zákon obsahuje právní 

domněnku, že doba trvání majetkových práv kolektivních děl je stejná jako u 

anonymních či pseudonymních děl. To znamená, že majetková práva trvají 70 let od 

zveřejnění. 

I přes požadavky odborné veřejnosti nebyl Novelou 2006 tento institut zrušen a dál 

setrvává v českém právním řádu. 

 

6.3. Školní dílo 

Autorský zákon definuje školní dílo v ustanovení § 35 odst. 3 jako dílo vytvořené 

žákem či studentem ke splnění školních či studijních povinností vyplývajících z jeho 

právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. Jedná se o úpravu 

světově ojedinělou. Do značné míry je tato úprava inspirována úpravou 

zaměstnaneckých děl v Předchozím autorském zákonu. Podobnost s díly 

zaměstnaneckými však není veskrze žádná, neboť žák či student není námezdní 

pracovní silou, která by byla zaměstnavatelem placena
70

. 

Autorovo omezení majetkových autorských práv spočívá především v tom, že škola 

nebo školské či vzdělávací zařízení mají právo na uzavření licenční smlouvy o užití díla. 

Závažné důvody na straně autora stanoví zákon jako jedinou možnost odepření udělení 

licence. Nahrazení chybějícího (respektive odepřeného) projevu vůle se však škola nebo 

školské či vzdělávací zařízení může domáhat před soudem. Dále škole svědčí zákonná 

bezúplatná licence k užití školního díla pro vnitřní potřebu, tedy nikoliv za 

hospodářským nebo obchodním prospěchem. Posledním omezením je nárok školy nebo 

školského či vzdělávacího zařízení na úhradu nákladů, které na vytvoření školního díla 

vynaložilo, z výdělků dosaženého autorem v souvislosti s užitím díla či poskytnutím 

licence. Pojem těchto nákladů je nutno vykládat tak, že se jím rozumí kupříkladu 

zvýšené materiálové náklady školy nad běžnou školní režii, ke kterým by jinak nedošlo, 
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kdyby nebylo školní dílo vytvářeno
71

. Tento nárok obsahuje ustanovení § 58 odst. 3 

Autorského zákona, jedná se o normu kogentního charakteru. 

6.4. Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 

Předchozí autorský zákon upravoval tento institut pomocí smlouvy o vytvoření díla, 

jejíž úprava byla obsažena v ustanovení § 27. Touto smlouvou se autor zavazoval 

objednateli vytvořit vědecké, literární nebo umělecké dílo, a to za odměnu. Zároveň 

autor uděloval svolení, aby objednatel dílo užil k účelu smluvně vymezenému. 

Subjektem mohla být na straně autora pouze osoba fyzická, zatímco na straně 

objednatel i osoba právnická. Závazek autora byl osobního charakteru a smrtí zanikal. 

Jak již bylo řečeno na více místech této práce, jedním ze znaků nového autorského 

zákona je posílení ochrany majetkových zájmů investora. I v případě těchto dvou 

zvláštních kategorií děl zákon nečiní jinak a chrání investici objednatele zákonným 

omezením autorského práva
72

. V současné právní úpravě nejde o úpravu smlouvy o 

vytvoření díla, nýbrž pouze o vyjádření zásady již obsažené v obchodním zákoníku 

v rámci úpravy smlouvy o dílo a korespondující se zásadou funkčního výkladu
73

. Platná 

právní úprava akcentuje dva nezávislé právní vztahy, a to právní vztah z vytvoření díla a 

právní vztah z užití takto vytvořeného díla. 

Ustanovení § 61 Autorského zákona definuje dílo na objednávku jako dílo vytvořené na 

základě smlouvy o dílo
74

. Ustanovení se vztahuje pouze na ty případy smluv o díla, 

které uzavírá autor (na straně zhotovitele). Pakliže by uzavírala smlouvy osoba odlišná 

od autora, ustanovení § 61 aplikováno nebude. Omezení autorského práva autora a tedy 

zvýhodnění postavení objednatele spočívá za prvé v zákonné vyvratitelné domněnce 

poskytnutí licence objednateli k užití díla k účelu vyplývající ze smlouvy o dílo. K užití 

díla nad rámec takovému účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční 

smlouvy. Za druhé, omezením autonomie vůle autora oprávněnými zájmy objednatele 
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při výkonu majetkového autorského práva dílo užít dle ustanovení § 61 odst. 2 

Autorského zákona. Zákon oprávněné zájmy nijak nevymezuje a nechává věc výkladu 

podle okolností daného případu, tyto „zájmy“ jsou tak jedinou překážkou, která stojí 

autorovi v cestě při případné poskytnutí smluvní licence k užití díla třetí osobě. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ustanovení § 61 Autorského zákona se 

nepoužije v případech, kdy předmětem smlouvy je počítačový program, databáze nebo 

kartografické dílo. Tato taxativně stanovená díla jsou považována za díla 

zaměstnanecká, i přes skutečnost, že byla vytvořena na objednávku. Zákonodárce 

stejnou právní konstrukci stanovuje rovněž v případě děl kolektivních. 

Z právní úpravy je zřetelné, že postavení objednatele je slabší než postavení 

zaměstnavatele v případě zaměstnaneckých děl nebo investora v případě děl 

kolektivních, neboť nedochází k legální cesii oprávnění k výkonu majetkových 

autorských práv k dílu, nýbrž jen k omezení autorského práva ve prospěch objednatele. 

To je logický důsledek role objednatele v procesu vytváření díla a zpravidla i výše jeho 

investice. 

Osobnostní práva autora díla na objednávku zůstávají nedotčena. Jejich omezení je 

možné jen v případech, kdyby jejich výkon znemožňoval řádné užití díla vyplývající ze 

smlouvy o dílo. 

Autorský zákon rozšiřuje v ustanovení § 61 odst. 3 režim díla na objednávku rovněž i 

na soutěžní díla. Zákon tato díla vymezuje jako díla vytvořená autorem jako soutěžícím 

ve veřejné soutěži. Nemusí se nutně jednat pouze o dílo přímo vytvořené pro účely 

soutěže, ale může se jednat i o dílo autorem do veřejné soutěže přihlášené, byť případně 

vytvořené dříve
75

. V případě soutěžních děl přísluší vyhlašovateli soutěže obdobné 

postavení jako objednateli, pokud jde o díla na objednávku. Veřejnou soutěží se rozumí 

zejména závazkový vztah dle § 847 a násl. zák. 40/19664 Sb., občanského zákoníku. 

Případně se může jednat o veřejnou zakázku, pokud je vyhlašovatelem veřejný 

zadavatel nebo obdobná zákonem vymezená osoba. Úprava veřejných zakázek je v 

současnosti stanovena v zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
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7. MIMOSMLUVNÍ INSTITUTY UŽITÍ 

Právo užít autorské dílo je jedním ze základních majetkových autorských práv, svědčící 

v prvé řadě autorovi. Oprávnění k výkonu tohoto práva může osoba odlišná od autora 

získat od samotného autora prostřednictvím licenční smlouvy. Jestliže osobě odlišné od 

autora nesvědčí oprávnění z licenční smlouvy, může užít dílo pouze ve zvlášť 

stanovených případech obsažených v Autorském zákoně, které označujeme jako 

mimosmluvní instituty užití autorského díla
76

. Jedná se o omezení autorského práva 

autora, jejichž účelem je řešit střet oprávněného zájmu autora na jedné straně a 

obecného zájmu celé společnosti tak, aby výkonem absolutního autorského práva 

nedošlo k narušení rozumného uspořádání vztahů ve společnosti. Děje se tak ve 

prospěch obecných zájmů a autor je v tomto směru omezen ve svých subjektivních 

právech absolutní povahy
77

. Z těchto důvodů stanovuje autorský zákon taxativní výčet 

omezení a výjimek výlučného autorského práva, tento výčet je vyjádřen kogentní 

úpravou a nedovoluje extenzivní výklad. Právě ona kogentnost ustanovení, omezení 

autorských práv ve veřejném zájmu a fakt, že vznikají přímo ex lege, jsou hlavními 

znaky odlišujícími tyto mimosmluvní instituty od zákonného výkonu majetkových práv. 

Teorie tradičně rozlišuje mimosmluvní instituty užití autorského díla na užití volného 

díla, volná užití díla a užití na základě bezúplatných i úplatných zákonných licencí
78

. 

Musíme zdůraznit, že ustanovení mimosmluvních institutů užití díla velmi ovlivnila 

Novela 2006.  Znění této novely vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním 

souvisejících v Informační společnosti (dále jen „Informační směrnice“), která taxativně 

stanovuje výčet možných výjimek a omezení autorského práva. Výše zmíněná novela 

přinesla kompletně novou úpravu čtvrtého dílu Výjimky a omezení práva autorského (§ 
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29 - § 39) Hlavy I. Autorského zákona
79

. Nicméně jak je pojednáno níže u konkrétních 

zákonných licencí, šlo spíše o zpřesnění již existujících ustanovení a zavedení některých 

nových výjimek, než o zásadní koncepční systémovou změnu. Zákon v ustanoveních 

týkajících se výjimek a omezení autorského práva zakládá právo užít autorské dílo 

osobou odlišnou od autora bez svolení autora a zároveň v sobě obsahuje i povinnost 

autora takové užití strpět. Jedná se o jednu ze základních zásad soukromého práva 

neminem laedit, qui iure suo utitur (nikomu neškodí ten, kdo vykonává své právo – 

ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 40/1960 Sb., občanský zákoník)
80

. 

Obecné ustanovení o omezení autorského práva je obsaženo v ustanovení § 29 

Autorského zákona, konkrétně jeho první odstavec obsahuje tzv. třístupňový test
81

.  Jde 

o základní podmínku, jejíž splnění je nutné k mimosmluvnímu užití autorského díla. 

Třístupňový test, institut mezinárodního práva autorského, znalo již původní znění 

současného autorského zákona. Novelou 2006 došlo však nejen ke zpřesnění jeho znění, 

ale i k povýšení pouhého výkladového ustanovení na materiální podmínku
82

 aplikace 

mimosmluvního užití díla, tak aby vyhovovalo Informační směrnici
83

. Formální 

podmínkou aplikace mimosmluvního užití díla jsou jednotlivé zákonné skutkové 

podstaty, přičemž k dovolenému užití díla je zapotřebí splnění obou těchto podmínek. 

Prvním stupněm testu je takové mimosmluvní užití, které je stanoveno ve zvláštních 

případech stanovených autorským zákonem. Druhý stupeň klade podmínku takového 

užití, které není v rozporu s běžným způsobem užití díla. Posledním stupněm testu je 

užití díla tak, aby nebyly nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 
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7.1. Zákonné licence 

7.1.1. Citace § 31 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, 

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k 

takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a 

v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, 

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není 

dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne 

rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a 

dále název díla a pramen. 

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná 

podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem 

platí obdobně.  

Pojem citace pochází z latinského slova citare, jež znamená „doslovně uvádět cizí 

výrok“
84

. Pro účel této práce budeme ale vycházet z autorskoprávního vymezení citace, 

tak jak je uvedena v ustanovení § 31 Autorského zákona. Zákon ve výše zmíněném 

ustanovení obsahuje formu bezúplatné zákonné licence kogentního charakteru
85

. Tato 

bezúplatná licence má, nejen na našem území, velmi dlouhou historii
86

. Odborná 

veřejnost již tradičně dělí citace do dvou kategorií a to na citace malé (upraveny v § 31, 

odst. 1, písm. a) a citace velké (upraveny v § 31, odst. 1, písm. b)
87

.  

Při použití malé citace je možné citovat jak z děl uměleckých, tak vědeckých, a do 

uměleckých i vědeckých. Citovaná pasáž je omezena zákonným rozsahem na pouhý 

                                                 

84
 Rejzek, J. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001, s. 107. 

85
 KŘÍŽ, Jan.; HOLCOVÁ, Irena.; KORDAČ, Jiří.; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a 

předpisy související: komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 130. 
86

 Již v první verzi Bernské úmluvy z roku 1886 byla upravena bezúplatná licence pro citace z díla, na 

našem území pak první úprava sahá do roku 1895, konkrétně § 25 zákona č. 197/1895 Sb. 
87

 Dělení vychází z německého pojetí Kleinzitate a Grosszitate. 
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výňatek
88

. Definici výňatku zákon neobsahuje, obecným výkladem můžeme dojít 

k názoru, že půjde o část díla menší než je celé dílo. Rozsah dovolené citace tak bude 

vždy záviset na konkrétních okolnostech daného případu. Za dovolené užití se 

nepovažuje, jestliže autor vytvoří dílo souborné pouze z citátů chráněných děl
89

. Zákon 

dále omezuje užití tzv. malých citací odůvodněnou mírou užití a fakt, že je možné 

citovat jen z děl zveřejněných, což je jedno ze základních osobnostních práv autora. 

Podstatou tzv. velkých citací je dle ustanovení § 31, odst. 1, písm. b) užití (případně 

zařazení) výňatků z díla nebo drobných zveřejněných děl celých. Využití velkých citací 

je, na rozdíl od malých citací, účelově omezeno pro účely kritiky nebo recenze a pro 

účely vědecké nebo odborné tvorby
90

. Dochází tak k možnosti užití velkých citací na 

omezený okruh autorských děl. U velkých citací je dále nutno dodržet jeden ze 

základních zákonných požadavků, kterým je nikoli neomezený rozsah užití citovaných 

děl, což zákon reflektuje formulací v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem. Další 

legální podmínkou je i užití v souladu s poctivými zvyklostmi. Tento pojem lze chápat 

ve smyslu dobrých mravů aplikovaných na danou sféru, např. akademickou
91

.  

Při výkonu této zákonné licence je nutné dbát osobnostního autorského práva autora 

citovaného díla na nedotknutelnost tohoto díla
92

. Citováním proto nemůže být změněn 

smysl citovaného díla, natož samotný obsah. Předpokladem řádné citace je funkční 

odůvodněnost vzájemného vztahu mezi zveřejněným dílem, z něhož je citováno, a 

dílem, v němž se cituje
93

. I když zákon výslovně nestanoví povinnost citovanou část 

zřetelně oddělit (např. kurzívou, uvozovkami) od zbývající části textu, je nutno na 

takovém požadavku trvat, zejména ve sféře akademické. Samozřejmou je i podmínka 

uvedení autora, názvu citovaného díla a cituje-li se z překladu, tak uvést autora překladu 

i název překladu, neboť výkonem citačního práva jsou dotčena práva obou autorů. 

Možnost citovat z díla není omezena získáním souhlasu autora citovaného díla ani za 

něj nenáleží autorská odměna. 

                                                 

88
 Předchozí Autorský zákon používal jiný pojem, a to úryvek. 
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 CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským (autorský zákon) a předpisy související: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 50. 
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 Srov. ustanovení § 2, odst. 1 Autorského zákona. 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 360. 
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 Ustanovení § 11 odst. 3 Autorského zákona. 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 361. 
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Pro doplnění dodáváme, že zákonná citační licence se v celém svém rozsahu nevztahuje 

na počítačové programy
94

. 

7.1.2. Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje § 33 

1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za účelem propagace výstavy nebo prodeje 

originálů či rozmnoženin uměleckých děl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propagaci 

takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nepřímému hospodářskému 

nebo obchodnímu prospěchu. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo 

anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a 

pramen. 

(2) V souladu s odstavcem 1 lze katalog vystavených děl dále užít. 

Ustanovení § 32 Autorského zákona prošlo jen poměrně nevýraznou novelizací v roce 

2006
95

, která změnila název rubriky z katalogové licence na současné znění a rovněž 

zpřesnila rozsah této zákonné licence v souladu s komunitárním právem
96

. Tzv. 

katalogová licence je tradiční zákonnou licencí, v českém právním řádu je totiž 

zakotvena již od roku 1953
97

. 

Obsahem této zákonné licence je omezení autorského práva autora za účelem propagace 

nebo prodeje originálů či rozmnoženin uměleckých děl. Před Novelou 2006 obsahovala 

tato zákonná licence užší vymezení možností využití, taxativně stanovila pouze 

katalogy výstav, dražeb, veletrhu nebo podobné akce. Ze zákona vyplývá, že se tato 

licence týká všech uměleckých děl, a to bez omezení. V praxi půjde především o 

otištění fotografie díla v katalogu, který má za úkol propagovat výstavu, na které je toto 

dílo vystavováno (či prodej díla ve veřejné dražbě). Vyloučeny samozřejmě nejsou i 

další možnosti užití, ovšem za podmínky, že slouží propagaci výstavy, tedy např. na 

informačních plakátech zvoucích na výstavu. Obsahem této licence už ale nebude užití 

vystavovaného či propagovaného díla, jež by mělo komerční účel – např. prodej repliky 

vystavovaného díla jako upomínkového předmětu. Zákon samozřejmě nezapomíná na 

práva autora a chrání jeho osobnostní práva, a to konkrétně povinností uvést jméno 
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 Ustanovení § 66 odst. 7 Autorského zákona. 
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 Novelou zák. č. 216/2006 Sb. 
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 Srov. článek 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES. 

97
 Srov. ustanovení § 17 odst. 1 písm. ch) zák. č. 115/1953 Sb.  
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autora (není–li dílo anonymní), nebo jméno jiné osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí 

na veřejnosti, a dále název díla a pramen.  

Do odst. 2 předmětného ustanovení výše zmíněná novela přinesla výslovnou možnost 

dalšího užití katalogu vystavovaných děl. Zákonodárce zde poněkud nesystematicky a 

nelogicky omezil možnost dalšího užití právě jenom na katalog, i přestože takové 

omezení bylo z odst. 1 novelou odstraněno.   

7.1.3. Užití díla umístěného na veřejném prostranství § 33 

1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo 

filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v 

parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva 

nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je-li to 

možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž 

jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění. 

2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné 

rozmnoženiny. 

Tato další bezúplatná zákonná licence je tradičním omezením autorského práva, znal ji 

již zákon č.197/1895 Ř.z. Její podstatou je užití díla, které je trvale umístěno na 

veřejném prostranství. Na základě ustanovení Informační směrnice došlo k zakotvení 

podmínky trvalosti, kterou předchozí zákon do té doby neznal (licence se nebude 

vztahovat na časově omezené výstavy). Pokud přidáme další legální podmínku, a to 

podmínku umístění tohoto díla na veřejném prostranství, můžeme konstatovat, že 

v úvahu přichází jen díla architektonická vyjádřená stavbou, díla výtvarná (kašny, 

sochy) a díla slovesná (např. nápisy). Pojem veřejného prostranství autorský zákon 

nevymezuje
98

, dává nám jen demonstrativní výčet takovýchto míst. Tento pojem je 

třeba vykládat restriktivněji než jakékoli veřejně přístupné místo a za veřejné 

prostranství tak nelze považovat galerie, muzea, nákupní centra atd. 
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 Vymezuje jej však zákon o obcích a další zákony. 
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Způsob zaznamenání díla splňující výše uvedené podmínky je v zákoně opět stanoven 

demonstrativně (kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak 

zaznamená nebo vyjádří). Zákon výslovně stanovuje, že takovéto napodobeniny a 

rozmnoženiny děl trvale umístěných na veřejném prostranství lze dále užít. I u této 

licence zákon stanoví legální podmínku informační povinnosti, kterou ale omezuje 

přiměřeně k povaze díla a okolnostem jejího užití. 

Odst. 2 vylučuje z obsahu této licence pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou a rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné 

rozmnoženiny. 

V odborné literatuře
99

 se objevil i možný vývoj dalších právních názorů, které mají 

původ v německé soudní praxi (německá úprava této licence je velmi podobná úpravě 

naší). Německá soudní praxe například shledala, že není možné pořizovat rozmnoženinu 

ze zadní strany budov, na které není možné vidět z ulice. Stejný právní názor vyslovila i 

na letecké snímky či další možné vyobrazení díla z místa veřejnosti nepřístupného 

(fotografie z bytu stojícího naproti architektonickému dílu). Jestli tyto právní závěry 

převezme i česká judikatura, je otázkou budoucnosti. 

7.1.4. Úřední a zpravodajská licence § 34 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije 

a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo 

správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o 

něm, 

b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu 

odpovídajícím informačnímu účelu, 

c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném 

hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech 

politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím 

prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani 

jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno, 
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d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím 

informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno; 

v případech podle písmen b) až d) je vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, 

nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, 

ledaže je to v případech podle písmen b) a d) nemožné. 

Pro lepší přehlednost této části diplomové práce rozděluje autor problematiku úřední a 

zpravodajské licence do tří podkapitol, tak jak je provádí i odborná literatura. 

Úřední licence 

Komplexní právní úprava bezúplatné zákonné licence úřední je novinkou českého 

autorského práva. Zatímco před novelou č. 216/2006 Sb. hovořil zákon poměrně široce 

o užití díla k úřednímu účelu na základě zákona, tak v novelizovaném znění stanovuje 

legální podmínky, na jejichž základě se v praxi vymezuje okruh případů, na který se 

zákon bude aplikovat. Legální podmínkou je zde existence úředního účelu, které zákon 

stanovuje pouze demonstrativně jako veřejnou bezpečnost
100

, soudní nebo správní 

řízení
101

, parlamentní jednání a jako jiný úřední účel. V případě jiného úředního účelu je 

třeba vždy pečlivě zkoumat jeho vztah k zajištění veřejného zájmu. Těmto podmínkám 

bezesporu vyhovuje i poskytování informací v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím
102

. Podmínkou úřední licence je užití díla na základě 

zákona, respektive na základě konkrétních ustanovení zvláštních zákonů, např. úprava 

dokazování v trestním a správním řízení. Pokud je hmotný substrát díla důkazním 

prostředkem při soudním řízení, může být dílo zpřístupněno veřejnosti, a to z důvodů 

zásady veřejnosti
103

. Úřední licence se vztahuje i na díle nezveřejněná (a contrario § 29 

odst. 2) a počítačové programy (§ 66 odst. 7). 

Zpravodajská licence 
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Dvě tradiční formy zpravodajské licence, které byly upraveny již v zákoně z roku 1895, 

respektive 1953, tedy licence k zpravodajskému užití díla a licence k převzetí 

zpravodajského díla, jsou upraveny ve výše uvedeném paragrafu pod písmeny b) a c).  

Zpravodajská licence k užití díla omezuje autorská práva autora v souvislosti 

s informováním společnosti o aktuálních událostech. Nelze si nevšimnout široké 

formulace tohoto ustanovení a nevymezených termínů. Zákon, tak ponechává na 

aplikační praxi a na uplatnění třístupňového testu, co se bude rozumět pojmem 

zpravodajství, které události budou aktuální a jestli je dílo užito v rozsahu odpovídající 

informačnímu účelu. Pro tuto licenci je zásadním pojmem pojem zpravodajství, jenž má 

mimoprávní povahu a zákon nám nedává indicie k jeho přesnému určení, je však široce 

chápán jako náplň sdělovacích prostředků jako jsou televize, tisk či rádio. V praxi se 

v souvislosti s výkonem této licence objevil tříminutový časový limit příslušného 

zpravodajsky dovoleného užití díla
104

. Jako je tomu i v jiných případech bezúplatných 

zákonných licencí pravidlem, tak i na to místě zákonodárce zakotvil informační 

povinnost. Tato licence se vztahuje i na díla nezveřejněná, ale na rozdíl od licence 

úřední se nevztahuje na počítačové programy. 

Licence k převzetí zpravodajského díla, tzv. přetisk, je zakotvena pod písmenem c) a 

jejím účelem je umožnit plnění informační činnosti hromadným sdělovacím 

prostředkům. Slouží tak ku prospěchu společnosti, která má zájem o co nejlepší, 

nejrychlejší a nejkomplexnější informovanost. Nejčastěji se tato licence bude týkat 

novinových článků o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských 

(tento výčet je jen demonstrativní), není ale vyloučena, aby se jednalo i o jiná díla. 

Podmínkou je převzetí a následné užití jen v hromadných sdělovacích prostředcích a to 

v odpovídající míře. Zajímavostí oproti předchozí licenci je nevyvratitelná zákonná 

domněnka, podle níž je přípustné každé převzetí díla, které není zapovězeno. Zapovědět 

dílo může autor, osoba vykonávající majetková autorská práva i výhradní licenční 

nabyvatel. Předchozí autorský zákon trval na výslovné formě zapovězení, současná 

úprava tak sice již nečiní, ale vzhledem k povaze tohoto právního úkonu je výslovnost 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 372. 
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vyžadována. Je možné tak učinit ústně i písemně, což lze doporučit a i v praxi se lze 

nejčastěji setkat s písemným zapovězením „převzetí zapovězeno“. 

Licence k politickým projevům a veřejným přednáškám 

Tuto licenci přinesla do našeho právního řádu až Informační směrnice, předchozí právní 

úpravy vylučovaly politické projevy a řeči zcela z rozsahu autorského zákona. Tato 

změna souvisí se zrušením ustanovení § 3 písm. c). Tato licence umožnuje bezúplatně a 

bez souhlasu autora použít i celý politický projev či veřejnou přednášku za 

informativním účelem. Užití nad rámec tohoto informativního účelu je však vyhrazeno 

autorovi. Příkladem užití nad rámec takového účelu bude užití těchto děl v souborném 

díle. 

7.1.5 Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních 

představení a užití díla školního 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských 

obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy. 

(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž 

účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li 

nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce 

nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či 

vzdělávacímu zařízení (školní dílo). 

(4) Ustanovení § 31 odst. 1 části věty za středníkem se pro odstavce 1 až 3 použije přiměřeně. 

Zákonná obřadní licence 

Tuto zákonnou licenci přinesl do českého právního řádu až nový autorský zákon, 

Novela 2006 zpřesnila její znění a nově ji rozšířila o úřední akce. Zákon taxativně 

stanovuje obřady a akce, při kterých lze užít dílo bez svolení a odměny autora. První 

podmínkou takového užití osobou odlišnou od autora je absence přímého nebo 

nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu. Za takový komerční prospěch 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h1.aspx#par31
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nejsou považovány správní poplatky placené dle povahy úkonu. Pojem obřad je 

mimoprávní povahy a je třeba jej zkoumat na základě konkrétních podmínek, typický 

pro něj bude slavnostní ráz a historická ustálenost. Takovým podmínkám jistě zcela 

vyhovuje svatební či smuteční obřad, naopak svatební a smuteční hostina nikoliv. 

Náboženské obřady však nejsou omezeny jen na obřady církví a náboženských a 

náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb.
105

, protože nejde o podmínku 

osobního charakteru, nýbrž o podmínku danou účelem
106

. 

Jak již bylo zmíněno výše, harmonizační novela rozšířila tuto zákonnou licenci o akce 

úřední, jejíž podmínkou je souvislost s výkonem veřejné správy. Takovými akcemi jsou 

např. vojenské přehlídky i přísahy, ceremoniály u příležitosti státních svátků a další. 

Naopak použití této zákonné licence nelze vztáhnout například na pořádání akcí bez 

úředního charakteru, byť organizované orgánem veřejné správy (koncerty, výstavy). 

K pořádání takových akcí je zapotřebí souhlas autora. 

Zákonná licence pro školní představení 

I tato zákonná licence umožňující výkon autorského práva osobou odlišnou od autora je 

v českém právním řádu novinkou, kterou přinesl Autorský zákon. Umožňuje užít dílo 

v rámci školního představení, které zákon definuje jako představení, v němž účinkují 

výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Užito 

může pouze dílo zveřejněné
107

, a to formou veřejného provozování díla ve smyslu 

ustanovení § 19 odst. 1 (živé provozování) a ustanovení § 20 odst. 1 (provozování ze 

záznamu)
108

 Autorského zákona. Zákon klade u této zákonné licence, stejně jako u 

licence obřadní, podmínku absence hospodářského prospěchu – je tedy vyloučeno 

vybírat vstupné či prodávat záznamy představení. 

7.1.6. Omezení práva autorského k dílu soubornému § 36 

Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-

li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu. 

                                                 

105
 Zák. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 

106
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 378. 

107
 Ustanovení § 29 odst. 2 Autorského zákona. 

108
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 378. 
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Informační směrnice se sice ustanovení této zákonné licence nijak nedotkla, přesto zde 

komunitární právo sehrálo významnou roli. Nově upravená zákonná licence je totiž 

reflexí úpravy podle Směrnice 96/9/ES Evropského parlamentu a Rady EU o právní 

ochraně databází
109

. Tímto ustanovením se sleduje zajištění možnosti vyhledávání 

informací a řádné užívání díla souborného jako zvláštního druhu databází. Za zmínku 

jistě stojí fakt, že se jedná v podstatě o jediné omezení autorského práva, které se 

uplatní i u databází v elektronické podobě
110

. 

7.1.7. Knihovní licence § 37 

(1)Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a 

jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, 

a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému 

nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, 

b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, a o němž 

lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k prodeji, nebo tiskovou 

rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně 

zhotovenou rozmnoženinu může také podle odstavce 2 půjčovat, 

c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, 

které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, 

s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti 

prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to 

výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým 

osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena, 

d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a 

habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 

pokud takové užití autor nevyloučil. 

(2) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, půjčuje-li originály nebo 

rozmnoženiny vydaných děl, je-li zaplacena odměna, která přísluší autorům od osoby a ve výši 

stanovené v příloze k tomuto zákonu. Právo na odměnu autor nemá v případě půjčování 
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předpisy souvisící : komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 137. 
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zveřejněných děl podle tohoto odstavce na místě samém, nebo půjčují-li originály nebo 

rozmnoženiny vydaných děl školní knihovny a knihovny vysokých škol, Národní knihovna České 

republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, Státní technická knihovna, Národní lékařská 

knihovna, Národní pedagogická knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a 

potravinářských informací, Knihovna Národního filmového archivu a Parlamentní knihovna 

České republiky. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukové či 

zvukově obrazové záznamy, ledaže jde o půjčování na místě samém. Osoba uvedená v odstavci 1 

je povinna při takovém půjčování zamezit možnosti pořízení rozmnoženiny díla zaznamenaného 

na zvukovém či zvukově obrazovém záznamu. 

(4) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, která za účelem nabídky k 

půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na 

obálce, případně včetně tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může 

také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla 

být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Osoba uvedená v 

odstavci 1 je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo 

anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost. 

(5) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna, lze-li to na ní spravedlivě požadovat, předkládat 

příslušnému kolektivnímu správci na jeho žádost vždy souhrnně za kalendářní rok nejpozději do 

konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu uskutečněných výpůjček a 

informace nezbytné pro rozúčtování odměn kolektivním správcem. 

Knihovní licence je bezesporu zákonnou licencí, která doznala díky Novele 2006 

nejrozsáhlejších změn. Nově obsahuje i úplatnou zákonnou licenci. Zákon sice zavádí 

legislativní zkratku „knihovní licence“, ale výčet oprávněných subjektů je taxativně 

stanoven v mnohem širší rozsahu a neomezuje se jenom na knihovny.  

Bezúplatná licence umožňuje oprávněným subjektům pořizovat tzv. archivační 

rozmnoženiny pro archivní a konzervační potřeby za podmínky, že nebudou sloužit 

hospodářskému prospěchu. Takovéto rozmnoženiny nebudou sloužit k dalšímu 

vypůjčování. 

Novelizované znění již umožňuje oprávněným subjektům pořizovat rozmnoženinu díla, 

jehož rozmnoženina byla poškozena či ztracena. Možnost užití této licence je limitována 

podmínkou, že rozmnoženiny díla nelze běžně sehnat na trhu, takže se bude jednat 

především o díla rozebraná či nedostupná. Je třeba mít na paměti, že účelem této licence 
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není rozšiřování knihovního, dokumentačního či sbírkového fondu, ale jeho obnova. 

Nelze proto rozšiřovat objem výše zmíněných fondů, i kdyby nebylo k dostání na trhu. 

Právní úprava knihovní licence pamatuje i tzv. terminálové zpřístupňování fondů
111

, 

které souvisí i s plánovanou digitalizací knihovních fondů
112

. Možnost využití této 

licence je zákonem omezena pro účely výzkumné a studijní. Zpřístupňování díla 

prostřednictvím Internetu on-line interaktivně nebo on demand (na požádání) je užitím, 

ke kterému je třeba souhlasu nositele práv
113

. 

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) Autorského zákona umožňuje oprávněným osobám 

půjčovat originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, 

disertačních a habilitačních prací, a to pouze prezenčním způsobem. Nelze je tedy 

vypůjčovat domů. I zde zákon stanovuje podmínku vypůjčení těchto prací jen pro 

vědecké a studijní účely. Tato licence není kogentní, připuštěna je i možnost zápovědi 

ze strany autora díla. 

Novelou 2006 byla nahrazena bezúplatná zákonná licence pro knihovnické půjčování 

institutem veřejné půjčovatelské licence. K této změně došlo pod vlivem komunitárního 

práva, konkrétně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice 2006/115/ES, které stanoví 

povinnost členských států zajistit autorům odměnu za veřejné půjčování. Jedná se o tzv. 

veřejnou půjčovatelskou licenci, která je upravena v ustanovení § 57 odst. 2 Autorského 

zákona. Jde o tradiční evropský institut, který má kořeny ve Skandinávii
114

, a jehož 

obsahem je možnost oprávněných subjektů půjčovat originály nebo rozmnoženiny 

vydaných děl, je-li zaplacena odměna. Výjimka z práva na odměnu se vztahuje na 

půjčování v prezenčním režimu, dále na půjčování školními a vysokoškolskými 

knihovnami a v poslední řadě na půjčování taxativně uvedenými knihovnami. Výše 

odměny je upravena v příloze k Autorskému zákonu a činí 0,50 Kč za každou výpůjčku. 

V letech 2007 – 2010 se ročně jednalo o cca 40-50 miliónů výpůjček. Právo na odměnu 

za půjčování originálů a rozmnoženin děl je právem povinně kolektivně spravovaným 

dle ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) bod 6 Autorského zákona. 
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7.1.8. Licence pro zdravotně postižené § 38 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu 

postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená 

rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 

b) výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového 

záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková 

složka zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jím může být také rozmnožována, 

rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu. 

(2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li originály či 

rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením. 

(3) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně. 

Autorský zákon rozšířil licenci pro zdravotně postižené, kterou již v menším měřítku 

obsahoval Předchozí autorský zákon (menší mírou má autor práce na mysli omezení 

této zákonné licence jen pro potřeby nevidomých
115

). Tato licence byla významně 

upravena novelou autorského zákona, která nejenže uvedla úpravu v soulad 

s komunitárním právem, ale zejména nahradila nevyhovující roztříštěnou úpravu 

obsaženou v několika ustanoveních. Současná úprava plně respektuje světový trend 

umožňovat zdravotně postiženým přístup k autorským dílům a jiným předmětům 

ochrany
116

, a to jak přímou formou, tak i prostřednictvím neziskových organizací 

poskytující pomoc handicapovaným občanům. Pro účely autorského práva se za 

zdravotně postiženou osobu považuje každá osoba, které její postižení dlouhodobě 

znemožňuje vnímání díla
117

. 
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Odstavec 1 výše zmíněného ustanovení Autorského zákona upravuje v písm. a) licenci 

umožňující bezplatné pořízení rozmnoženiny autorského díla a její následné 

zprostředkování osobám zdravotně postiženým. Obsahem není prostá kopie díla, ale její 

zvláštní forma zhotovení speciálním způsobem, který umožňuje zdravotně postiženým 

osobám vnímat toto dílo. V praxi půjde nejčastěji o techniku Braillova písma
118

. Stejné 

ustanovení pod písm. b) upravuje možnost upravovat audiovizuální dílo osobou 

odlišnou od autora. Děje se tak pořízením slovního komentáře autorského díla, které má 

za cíl umožnit nevidomým a slabozrakým umožnit lepší orientaci v díle. Pro obě 

uvedené zákonné licence platí, že se může jednat jen o nekomerční zásah do autorského 

práva. 

Ustanovení odst. 2 upravuje bezúplatnou zákonnou licenci pro půjčování originálů či 

rozmnoženin děl, pro potřeby osob zdravotně postižených, osobami uvedenými v 

ustanovení § 37 odst. 1 Autorského zákona. Tuto licenci je třeba odlišit od obecné 

knihovní licence upravené v ustanovení § 37 odst. 2 Autorského zákona. 

7.1.9. Licence pro dočasné rozmnoženiny § 38a 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které 

jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, 

nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit 

a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný 

prostředníkem, nebo 

b) oprávněné užití díla. 

(2) Udělí-li autor smlouvou oprávnění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského práva 

rozhlasový nebo televizní vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními 

prostředky a pro své vlastní vysílání. 

Ustanovení § 38a bylo do Autorského zákona vloženo novelou z roku 2006. Česká 

republika tak splnila závazek, který ji výslovně uložilo komunitární právo, neboť se jím 

                                                 

118
 Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, 

slabozraké a se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které čtenář 

vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
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umožňuje volný pohyb zboží a služeb, zejména služeb on-line obsahující předměty 

ochrany podle práva autorského
119

. Tuto zákonnou licenci obsahovalo již původní znění 

Autorského zákona, výše zmíněnou novelou došlo k jejímu zpřesnění a legislativně 

systematickému přemístění do samotného ustanovení § 38a. Do rozsahu této zákonné 

licence patří tzv. technické rozmnoženiny (respektive úkony rozmnožování autorského 

díla), jejichž náležitosti taxativně stanovuje autorský zákon. Jsou to pomíjivost nebo 

podružnost
120

, dále pak součást technologického procesu
121

 a konečně skutečnost, že 

nemají samostatný hospodářský význam
122

. Tyto tři náležitosti musí být splněny 

kumulativně. Zákon dále stanovuje podmínku užití tzv. technických licencí v rámci této 

licence stanovením účelu, při kterém tyto rozmnoženiny vznikají, činí tak v odst. 1 

písm. a) a b). Mezi úkony rozmnožování autorského díla splňující tyto náležitosti 

nepochybně patří prohlížení webových stránek (browsing), ukládání do vyrovnávací 

paměti (caching) a účinné fungování přenosových systémů (buffering, hosting). Z výše 

uvedeného vyplývá, že tato zákonná licence především reaguje na technologický a 

informační vývoj společnosti, především na fenomén Internetu. Licence pro dočasné 

rozmnoženiny se vztahuje i na díla nezveřejněná. 

Zařazení výjimky z výlučného práva autora na rozmnožování záznamu díla ve prospěch 

rozhlasového a televizního vysílatele dle § 38a odst. 2 souvisí se zrušením § 50 odst. 6, 

do kterého byla tato výjimka nesprávně zařazena, také zde došlo ke zpřesnění zákonné 

licence v souladu s informační směrnicí. 

7.1.10. Licence pro fotografickou podobiznu § 38b 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je 

jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená 

osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno. 

                                                 

119
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 400. 

120
 Dočasnost či nahodilost takovéto rozmnoženiny, vzniklé jako vedlejší důsledek jinak záměrného užití. 

121
 Pořízení rozmnoženiny je jen prostředek k užití díla, nikoliv však jeho cílem. 

122
 Bez komerčního využití, vzniklé jen jako součást hospodářského procesu. 
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Současné znění zákonné licence pro fotografickou podobiznu nedoznalo novelou z roku 

2006 výraznějších změn, došlo však k jejímu vyčlenění do samostatného ustanovení
123

. 

Vzhledem k tomu, že fotografie je vynálezem 19. století, není překvapujícím fakt, že 

podobné omezení autorského práva obsahoval již zák. č. 197/1895 Ř. z.
124

 

Licencí se řeší střet autorského práva autora díla fotografického
125

, které je podobiznou 

oprávněné osoby, a všeobecným osobnostním právem této osoby, a to ve prospěch 

zpodobněné osoby
126

. Toto ustanovení dovoluje rozmnožovat pouze úplatně objednané 

fotografické dílo. Jelikož zákon výslovně hovoří o podobizně a úplatné objednávce, 

nelze pod tuto zákonnou licenci podřadit fotografická díla, která zachycují náhodné 

anonymní postavy, jako je tomu typicky u zpravodajských fotografií. Další užití nad 

rámec pořízení rozmnoženin je možné pouze pokud autor fotografického díla nevyloučí 

zápovědí. 

7.1.11. Nepodstatné vedlejší užití díla § 38c 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným 

hlavním užitím jiného díla nebo prvku. 

Jednou z novinek české autorskoprávní úpravy je i institut zákonné licence nepodstatné 

vedlejší užití díla. Tato dříve postrádaná licence se do autorského zákona dostala 

novelizací z roku 2006 a je plně v souladu s komunitární úpravou. 

Praktické využití této licence nalézáme především ve filmovém průmyslu. Pro 

představu uvedu malou ukázku filmové scény, která nám pomůže objasnit splněná 

podmínek této licence. Po chodníku v pařížské čtvrti se prochází postarší pár, zabírán 

detailně kamerou. V záběru se ovšem mihne budova Národní knihovny (dílo 

architektonické od Jean-Louis Pascala) a celý rozhovor doplňuje skladba Miracle Of 

                                                 

123
 Do výše zmíněné novelizace byla zákonná licence pro fotografickou podobiznu obsažena v ustanovení 

§ 37 odst. 2 písm. b) Autorského zákona. 
124

 Konkrétně se jednalo o licenci upravenou v ustanovení § 13. 
125

 Dílem fotografickým je dílo, v němž je vyjádřena tvůrčí myšlenka prostřednictvím obrazu výrazovým 

prostředkem tvaru a barvy, jinak též světel a stínů, a to za použití fotografické techniky včetně techniky 

digitální. 
126

 KŘÍŽ, Jan.; HOLCOVÁ, Irena.; KORDAČ, Jiří.; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a 

předpisy souvisící : komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 139. 
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Love (dílo hudební, jehož autorem je Annie Lennox). Pro použití této licence musí být 

splněn prvek náhodnosti užití díla v souvislosti s cíleným hlavním užitím díla. Krom 

této podmínky je třeba splnit i podmínku další, a to zanedbatelný hospodářský význam 

takto užitého díla. Námi uvedené podmínky aplikace této licence bude splňovat záběr 

knihovny, který nemá pro dialog žádný význam a jen dokresluje atmosféru místa a 

zároveň nemá vliv na velikost prospěchu, který získá majitel audiovizuálního díla. 

Naopak tyto podmínky nesplňuje výše zmíněné použití díla hudebního, které v díle 

nezní náhodně a má i vliv na velikost hospodářského profitu autora audiovizuálního 

díla.  

Lze si všimnout jisté podobnosti, i když relativně vzdálené, se zákonnou licencí citační. 

Na rozdíl od její úpravy, však zákon nevyžaduje identifikaci názvu, autora ani pramene 

díla. Na závěr této podkapitoly je třeba zdůraznit, že pod tuto licenci nelze podřadit tzv. 

product – placement. Tento marketingový produkt funguje na principu odměny, kterou 

poskytují různé subjekty autorům audiovizuálních děl, právě a jenom za tím účelem, 

aby se jejich produkty v díle objevily. O absenci prvku náhodnosti nemůže být sporu. 

7.1.12. Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým § 38d 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) pronajímá, půjčuje nebo vystavuje originál nebo rozmnoženinu díla užitého umění 

vyjádřeného v užitné podobě nebo architektonické dílo vyjádřené stavbou, 

b) navrhne nebo provede změnu dokončené stavby, která je vyjádřením architektonického díla, v 

míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty díla; je-li to opodstatněné významem 

architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o 

svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, 

vystihující stav před provedením změn.“ 

Již původní znění Autorského zákona obsahovalo omezení autorského práva k dílům 

užitého umění a dílům architektonickým
127

, avšak novela 2006 zpřesnila znění těchto 

zákonných licencí a přemístila jej do samostatného ustanovení. 

                                                 

127
 Konkr. ustanovení § 37 odst. 5 a § 9 odst. 5. 
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Ustanovení písm. a) upravuje omezení autorského práva autora na pronájem, půjčování 

a vystavování originálu a rozmnoženiny díla. Co se rozumí, architektonickým dílem 

vyjádřeného stavbou, není třeba vysvětlovat, příkladem díla užitého umění je například 

čajový servis s originálním designem splňující znaky autorského díla (jedinečný 

výsledek tvůrčí činnosti autora). V praxi nejčastější použití zákonné licence dle § 38d 

písm. a) je možnost pronajímat nemovitost bez nutnosti souhlasu architekta. 

Úprava pod písm. b) (dříve nesprávně a nesystematicky obsažena v ustanovení § 9 odst. 

5) se v souladu s komunitárním právem snaží dosáhnout vyváženého právního řešení 

střetu, který může nastat mezi vlastníkem, jenž má zájem na řádném užívání věci, a 

autorem stavby, který se obává znešvaření svého architektonického díla
128

. Z dikce 

zákona, který stanoví ,,míru nezbytně nutnou a při zachování hodnoty“, vyplývá, že se 

bude jednat o změny stavby, které budou vyplývat z technického stavu stavby či 

povinnosti vyhovět veřejnoprávním normám. 

7.1.13. Licence pro sociální zařízení §38e 

Do práva autorského nezasahuje také zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno 

nebo založeno za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a věznice, které zhotoví záznam 

vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozuje osobám umístěným v těchto zařízeních v 

rozsahu odpovídajícím účelu této licence. Právo na odměnu podle § 25 není dotčeno. 

Jednou z dalších novinek, které přinesla do autorského zákona Novela 2006, je licence 

pro sociální zařízení. Ta umožňuje určitým zařízením zaznamenávat, a zaznamenaná 

díla dále provozovat osobám nacházejících se uvnitř těchto zařízení. Výčet subjektů je 

uveden demonstrativně, krom výše uvedených můžeme uvažovat i o ústavech sociální 

péče či léčebnách dlouhodobě nemocných. Právo na autorskou odměnu není touto 

zákonnou licencí dotčeno. 

                                                 

128
 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 407. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h1.aspx#par25
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7.1.14. Společné domovní antény § 38f 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo umožňuje příjem současného, úplného a 

nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, 

popřípadě komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí 

společných domovních antén za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského nebo 

satelitního vysílání a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. 

Novela Autorského zákona provedená zákonem č. 153/2010 Sb. zrušila ustanovení § 22 

odst. 3 a vložila do zákona nové ustanovení § 38f.  V praxi to znamená, že při splnění 

zákonem striktně stanovených podmínek nebude příjem rozhlasového a televizního 

vysílání pomocí společných domovních antén podléhat placení autorských poplatků. 

7.1.15. Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením § 39  

Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí originál či 

rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii, 

vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, ledaže to autor při převodu 

vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapověděl a vlastníkovi nebo 

vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že zapovězení je zapsáno v 

rejstříku vedeném za tím účelem kolektivním správcem. 

Tradiční zákonná licence, která je na našem území zakotvena v právním řádu nepřetržitě 

již od roku 1926
129

, byla taktéž zpřesněna Novelou 2006. Licence, jež je často nazývána 

jako tzv. výstavní, upravuje omezení autorského práva autora na veřejné vystavování. 

Oprávněnou osobu z této licence je vlastník, a po novele i vypůjčitel originálu či 

rozmnoženiny díla. Ustanovení řeší v praxi nemálo časté situace, kdy např. dílo 

výtvarné vlastní osoba odlišná od autora tohoto díla. Jedná se tedy o střet práva 

autorského a vlastnického, který je řešen ve prospěch práva vlastnického tak, že vlastník 

má právo veřejně vystavovat dílo bez souhlasu autora. Autorovi je ale ponechána 

možnost takové užití díla zapovědět a to nejpozději do převodu práva k dílu. Autorský 
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 Právní úpravy před rokem 1926 nepovažovaly vystavování díla za obsah autorského práva. 
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zákon stanovuje nevyvratitelnou právní domněnku, dle které se presumuje vědomost 

uživatele o zapovězení v případě, že zapovězení je zapsáno v rejstříku vedeném 

kolektivním správcem
130

. Norma je dispozitivní. 

7.2. Užití volného díla 

Dalším institutem, který umožňuje osobě odlišné od autora dílo užít, je institut užití 

volného díla dle ustanovení § 28 Autorské zákona. Zákonná definice tohoto ustanovení 

hovoří o volném dílu jako dílu, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv. Dle 

současné úpravy se jedná o jedinou možnost, jak se dílo může stát volným. To je 

v českém autorském právu novinkou, neboť předchozí zákonné úpravy považovaly za 

volné dílo i dílo, jehož autor neměl žádných dědiců, respektive pokud dědici odmítli 

dědictví přijmout
131

. Od účinnosti nového autorského zákona však v takovémto případě 

nabude autorská majetková práva k dílu stát, takový přechod práv do rukou státu je 

projevem institutu odúmrti, nově upraveném v ustanovení § 26 odst. 2 Autorského 

zákona. Tato práva vykonává stát prostřednictvím veřejnoprávních fondů, konkrétně jde 

o Státní fond kultury České republiky a o Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie. 

Majetková práva autora trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (Předchozí 

autorský zákon upravoval lhůtu kratší – 50 let
132

).  Novinkou v autorském zákoně je 

majetkové právo prvního zveřejnitele dle ustanovení § 28 odst. 2 Autorského zákona. 

Jde o výjimku ze zásady uvedené v ustanovení § 28 odst. 1 Autorského zákona, 

upravující případy, kdy dojde k prvnímu zveřejnění až po uplynutí doby trvání 

majetkových práv. Zákon zde přiznává prvnímu oprávněnému zveřejniteli obdobná 

majetková práva, jaká by příslušela autorovi, kdyby bylo dílo chráněno. Telec hovoří o 

právu hospodářské povahy bez osobnostních prvků, jehož účelem je možnost 

zhodnocení investice vynaložené na první zpřístupnění díla (v praxi půjde např. o 

restaurování díla)
133

. Ustanovení § 28 odst. 3 a § 27 odst. 7 Autorského zákona stanoví 
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 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 412. 
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 Srov. § 35 odst. 1 zák. č. 35/1965 Sb., § 65 odst. 2 zák. č. 115/1953 Sb., § 15 zák. č. 218/1926 Sb. 
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 Srov. § 33 Předchozího autorského zákona. 
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délku trvání tohoto práva na 25 let, přičemž tato doba počíná prvním dnem roku, 

následujícího po roce, kdy bylo dílo zveřejněno. 

Pakliže je splněna podmínka uplynutí trvání majetkových práv, stává se dílo volným a 

náleží do tzv. obecného fondu, který je součástí veřejné sféry, což znamená, že k užití 

těchto děl není potřeba získat svolení ani za ně platit autorskou odměnu
134

. To ale 

neznamená, že by bylo možné užít tato díla jakýmkoliv způsobem, neboť Autorský 

zákon z morálních důvodů v ustanovení § 11 odst. 5 upravuje tzv. postmortální ochranu 

díla, která stanovuje mantinely užití volného díla. Uživatel je povinen neosobovat si 

autorství k dílu, užít dílo způsobem nesnižující jeho hodnotu a uvést jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní. 

7.3. Volné užití díla 

Ustanovení § 30 odst. 1 Autorského zákona výslovně stanovuje obecnou zásadu 

autorského práva, dle které se za užití díla nepovažuje užití pro osobní potřebu, které je 

z povahy a funkce práva autorského volné
135

. V praxi se jedná o nejčastěji využívaný 

mimosmluvní institut užití autorského díla, který dává takřka neomezenému počtu 

fyzických osob možnost užít cizí autorské dílo, bez nutnosti žádat o svolení autora 

k takovému užití. Vzhledem k četnosti možného využití tohoto institutu, musí zákon 

chránit i autora tak, aby nedošlo k jakékoliv neospravedlnitelné újmě na jeho 

oprávněných osobních i majetkových zájmech. K této ochraně slouží především velmi 

restriktivně zakotvený účel užití díla dle ustanovení § 30 Autorského zákona a jeho 

nutný soulad s třístupňovým testem podle ustanovení § 29 téhož zákona, který se 

v poslední době stal univerzálním měřítkem všech výjimek a omezení autorského práva. 

Pro praxi (množící se případy úniku filmů ještě před jejich premiérou) se jeví jako 

důležité i ustanovení § 29 odst. 2 Autorského zákona, dle kterého se volná užití vztahují 

pouze na díla zveřejněná. Majetkové zájmy autorů pak chrání ustanovení § 25 

Autorského zákona, které reaguje na celosvětový trend vývoje reprodukční techniky, jež 

umožňuje v masovém měřítku rozmnožování uveřejněných děl. Toto ustanovení 
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stanovuje právo na odměnu pro autora za takové užití, subjektem povinným platit není 

fyzická osoba, ale dle odstavců a) – e) výrobce, dovozce, příjemce, dopravce či zasílatel 

pokud jde o přístroje k pořizování rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových 

záznamů děl a poskytovatel tiskových rozmnožovacích služeb za úplatu. Autorská 

odměna je placena příslušným kolektivním správcům, kterým uděluje oprávnění 

Ministerstvo kultury příslušným rozhodnutím o udělení oprávnění k výkonu kolektivní 

správy
136

. 

Jak již jsem zmínil na začátku této kapitoly, aby byly splněny náležitosti 

mimosmluvního institutu volného užití, musí být dílo užito pro osobní potřebu, a to 

osobou fyzickou. Pojem „osobní potřeba“ má v české právní úpravě kořeny sahající až 

do zákona č. 218/1926 Sb., a již od té doby byl vykládán restriktivně. Vzhledem 

k mimořádně prudkému technickému rozvoji, ke kterému v průběhu posledních 50 let 

došlo, se postupem času měnil i jeho výklad. A to od výkladu v jeho nejužším smyslu, 

tj. tak, že se vztahuje jen na osoby fyzické (tedy nikoliv na osoby právnické), přes 

výklad zahrnující i rodinu uživatele a jiné osoby spjaté s uživatelem osobním svazkem, 

až po výklad zahrnující i osoby právnické
137

. Současná zákonná úprava termín osobní 

potřeby nevymezuje, v nauce je nejčastěji zastáván názor, že osobní potřebou je 

zapotřebí rozumět užití díla v soukromí uživatele
138

. Účelem užití pro osobní potřebu 

nesmí ale být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu, což je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i se zásadou 

evropského komunitárního práva, dle které je duševní vlastnictví nedílnou součástí 

vlastnictví. 

Důležité je zmínit, že zákon stanovuje předměty vyloučené z volného užití. První 

výjimkou, a to zcela absolutní, jsou počítačové programy, které jsou vždy vyloučeny 

z rozmnožování, byť by se tak mělo dít jen pro osobní potřebu oprávněného 

uživatele
139

. Určitá zvláštní omezení autorského práva k počítačovým programům 

upravuje ustanovení § 66 Autorského zákona. Dalšími výjimkami jsou elektronické 
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databáze, zhotovení rozmnoženiny nebo napodobeniny díla umění architektonického 

(stavbou) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu 

nebo jeho přenosu. Posledně jmenovaná výjimka reaguje na negativní stránku 

technického rozvoje, konkrétně na tzv. bootlegging a kinorip. 

Novelou 2006 došlo k zakotvení nového ustanovení § 30a do Autorského zákona, které 

upravuje dovoleného užití díla jeho rozmnožováním na papír nebo podobný podklad. 

Autorské právo autora je omezeno nejen pro osobní potřebu fyzické osoby, ale i pro 

vlastní vnitřní potřebu právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Do užití pro vlastní 

vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby můžeme zařadit takové 

jednání, které bude směřovat k získání přímého či nepřímého hospodářského či 

obchodní prospěchu osoby, musí však jít o užití v rámci organizační struktury, tedy 

zásadně neveřejně. Zákon stanoví i pro toto ustanovení výjimku, která zamezuje 

zhotovení rozmnoženiny vydaného notového záznamu díla hudebního či hudebně 

dramatického
140

. 

Při již několikrát zmíněné novelizaci došlo i ke zpřesnění a přesunutí omezení 

autorského práva zakotveného nyní v ustanovení § 30b Autorského zákona
141

. Podle 

tohoto ustanovení do autorského práva nezasahuje ten, kdo užije dílo v souvislosti 

s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi. V praxi půjde např. o použití záznamu 

určitého hudebního díla při předvádění hudebního přehrávače v prodejnách 

s elektronikou. 

  

                                                 

140
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8. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo podat ucelený výklad o vývoji a současné právní úpravě 

zákonného výkonu autorského práva osobou odlišnou od autora a mimosmluvním užití 

díla. Tyto instituty umožňují, aby vedle autora, jakožto jediného možného původního 

subjektu autorského práva, vykonávaly autorova práva k dílu i jiné osoby. Musíme na 

tomto místě zmínit, že se v žádném případě nejedná o zcizení autorových práv, ale 

nabytí oprávnění vykonávat výlučná majetková autorská práva na místě autora
142

. 

Srovnání současné právní úpravy zákonného výkonu autorského práva osobou odlišnou 

od autora s úpravou dle Předchozího autorského zákona dalo možnost poukázat na 

podstatné změny, kterým tento institut prošel během svého vývoje. Příčinou těchto 

změn byl nejen vývoj autorského práva a změna politického režimu (a nutnost vytvořit 

podmínky pro tržní ekonomiku), ale i vstup České republiky do Evropské Unie.  

Zákonný výkon autorských práv zaměstnavatelem, objednatelem, vyhlašovatelem 

veřejné soutěže, či osobou, která dala podnět k vytvoření kolektivního díla je upraven 

především z důvodu ochrany investic, bez kterých by některá díla nemohla vůbec 

vzniknout. Právě výrazné posílení postavení investorů je největší změnou oproti 

předchozí právní úpravě. Na druhou stranu je třeba uvést, že Autorský zákon rovněž 

zachovává ochranu hospodářsky slabší strany, za kterou považuje autora. 

Mimosmluvní výkon autorského práva osobou odlišnou od autora zahrnuje instituty, 

které opravňují osobou odlišnou od autora k výkonu majetkového autorského práva dílo 

užít, a to bez souhlasu autora (většinou i bez zaplacení autorské odměny). Tato omezení 

autora jsou v právním řádu zakotvena z důvodu veřejného zájmu. Novelou 2006 došlo 

ke zpřesnění jednotlivých ustanovení a k zvýraznění role tzv. třístupňového testu, který 

tak tvoří základní podmínku, jejíž splnění je nutné k mimosmluvnímu užití autorského 

díla. 

Současná právní úprava těchto institutů výkonu autorského práva osobou odlišnou od 

autora v Autorském zákoně je poměrně vyhovující, až na úpravu kolektivního díla. 
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ABSTRAKT 

Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora) 

Tématem této diplomové práce je problematika výkonu autorského práva osobou 

odlišnou od autora, která tvoří součást práva duševního vlastnictví. Cílem této práce je 

analýza nejen platné a účinné právní úpravy dle právního řádu České republiky, ale i 

komparace s úpravou předešlou. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. 

Úvodní kapitola vysvětluje postavení autorského práva v právním řádu, jeho důležitost 

a dynamičnost. 

Následující dvě kapitoly poskytují nezbytný úvod do terminologie autorského práva a 

vysvětlují specifické dělení obsahu autorského práva na práva osobnostní a práva 

majetková. 

Čtvrtá kapitola obsahuje systematické rozdělení výkonu autorského práva osobou 

odlišnou od autora do jeho jednotlivých institutů. 

Kapitola pátá pojednává o zákonném výkonu autorského práva osobou odlišnou od 

autora v předchozí právní úpravě. 

Kapitola šestá se zabývá zákonným výkonem autorského práva osobou odlišnou od 

autora  v současné právní úpravě, především pak zaměstnaneckým dílem. 

Sedmá kapitola se věnuje mimosmluvním institutům užití díla autorského díla, popisuje 

všechny zákonné licence, které jsou taxativně upraveny v autorském zákoně a také 

obsahuje výklad k problematice užití volného díla a institutem volného užití díla.  

Závěrečná kapitola hodnotí současnou právní úpravu výkonu autorského práva osobou 

odlišnou od autora a shrnuje rozdíly oproti právní úpravě dle předchozího autorského 

zákona. 
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ABSTRACT 

Exercise of copyright by a person other than the author (of author´s 

heirs) 

This thesis deals with the issue of the exercise of copyright by a person other than the 

author which is a part of the intellectual property rights.  The aim of this thesis is not 

only to analyze applicable and effective legislation of the Czech Republic but also to 

compare the recent legislation with the previous one. 

The thesis is divided into eight chapters. 

The initial chapter explains the status of the copyright in the legal system, its 

importance and dynamics. 

Two following chapters provide with the necessary introduction into the terminology of 

the copyright and explain the specific division of the copyright into personal and 

property rights. 

Chapter Four contains the systematic division of the exercise of copyright by a person 

other than the author according to the particular categories. 

Chapter Five discusses the lawful exercise of copyright by a person other than the 

author according to the previous legislation. 

Chapter Six deals, on the other hand, with the lawful exercise of copyright by a person 

other than the author according to the recent legislation, in particular with the employee 

work. 

Chapter Seven is dedicated to non-contractual types of use of the copyright work, 

describes all statutory licenses which are regulated exhaustively by the Copyright Act 

and also contains explanation to the issue of the use of the free copyright work and 

deals with the free use of the copyright work. 
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The final chapter provides with the evaluation of the current legislation regarding 

exercise of copyright by a person other than the author and summarizes differences with 

the legislation pursuant to the previous Copyright Act. 
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