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Cílem této práce byla snaha zachytit základní odlišnosti autorskoprávní ochrany autora a 

výkonného umělce prostřednictvím komparace ustanovení autorského zákona a dalších 

právních předpisů z oblasti autorského práva. Tomuto záměru byla přizpůsobena i 

struktura celé práce a její rozdělení do šesti kapitol shrnujících nejdůležitější aspekty 

autorskoprávní ochrany v České republice. 

V první části této práce jsou popsány prameny, z nichž česká autorskoprávní úprava 

vychází a základní terminologie nutná pro další pochopení textu, jakou je vysvětlení 

základních pojmů typu autorské dílo nebo umělecký výkon. Důraz byl kladen také na 

historický kontext, z něhož česká autorskoprávní úprava vychází a přirozenoprávní teorie a 

zásady, které tento vývoj ovlivnily. České autorské právo je postaveno na dualistické 

koncepci rozlišující osobnostní a majetková práva autora a výkonného umělce. Navíc 

práva k dílům nebo uměleckým výkonům vznikají v okamžiku vyjádření díla v objektivně 

vnímatelné podobě a nevyžadují žádnou formální registraci, čímž se liší například od 

angloamerického systému Copyright. 

Druhá část práce je věnována autorskoprávní ochraně práv autora. Zabývá se vymezením 

osoby autora a jeho výlučných práv osobnostních a majetkových. V dalším textu jsou 

popsány způsoby ochrany autorových práv jak podle autorského zákona, tak i podle 

dalších předpisů. Zmíněny jsou i nejčastější způsoby porušení autorských práv jakým je 

plagiátorství a výjimky a omezení autorského práva formou citace a zákonných licencí, 

umožňujících užití díla nebo jeho části bez souhlasu autora pro zákonem vyjmenované 

způsoby užití, zejména pro účely vědecké nebo účely kritiky. Společným požadavkem na 

tato volná užití je užití díla v souladu s dobrými mravy, která nepoškozují hodnotu díla 

nebo pověst autora. 

Třetí část popisuje autorskoprávní ochranu výkonných umělců. Analogicky jako část druhá 

vymezuje základní pojmy ochrany vztahující se k výkonným umělcům, definuje osobu 

výkonného umělce a srovnává jednotlivá práva a povinnosti ve vztahu k ochraně práv 

autorských. V této části je hlavní srovnávací část této práce, z níž je možné pozorovat 

velkou příbuznost ochrany autora a výkonného umělce. Tato příbuznost vychází jednak 

z toho, že práva související s právem autorským, tedy ta, jež poskytují ochranu výkonným 



umělcům, vycházejí z práv autorských a zákonná úprava ve větší míře užívá odkazovacích 

norem přímo na ustanovení autorského práva. Některé aspekty ochrany jsou tak v obou 

případech upraveny zcela shodně, některé se naopak liší. Obecně ale autorskoprávní 

ochrana autora je upravena detailněji. Důvodem pro to je i skutečnost, že zákon popisuje 

výrazně větší počet druhů autorských děl, jejichž výčet není v zákoně uzavřený, zatímco 

umělecký výkon výkonného umělce je v zákoně jasně definován a rozšíření jeho definice 

není v současné době přípustné. 

Čtvrtá část práce je věnována srovnání délky trvání majetkových práv autorů a výkonných 

umělců Z této části je patrné, že autorská díla požívají lepší ochrany, respektive ochrany 

s delší dobou trvání, která nepřipouští, aby se dílo stalo dílem volným k užití ještě za 

života jeho autora. Naproti tomu délka trvání majetkových práv výkonného umělce je 

kratší a připouští možnost, že autor doslova přežije délku ochrany práva k záznamu svého 

uměleckého výkonu. V dalším čtvrtá část popisuje postoj evropské komise k zvažovaným 

úpravám délky ochrany práv výkonného umělce s přihlédnutím k ekonomické situaci 

výkonných umělců v členských státech, která je dlouhodobě neuspokojivá.  

Předposlední část práce podává přehled institucí zabývajících se kolektivní správou práv 

autorů a výkonných umělců. Vzhledem k systému fungování není individuální vymáhání 

práv autorů a výkonných umělců reálně možné, a proto byl zákonem zaveden systém 

kolektivní správy, který ochranu těchto práv výrazně zjednodušuje. Na druhou stranu 

z tohoto výčtu lze posoudit, kolik institucí se zabývá ochranou práv autorů a kolik existuje 

institucí pečujících o práva výkonných umělců. V závěru páté části je uvedena úvaha de 

lege ferenda o účelnosti výběru autorských odměn a zvážení možnosti od výběru autorské 

odměny ve specifických případech upustit. 

Závěrečná kapitola se zabývá úvahou autora o českém autorském právu, aplikačními 

problémy v praxi a dává čtenáři možnost k zamyšlení nad autorským právem de lege 

ferenda, tedy hodnocením některých institutů, jejich současné úpravy a možností jejich 

úpravy do budoucna. 

Z celé práce je zřejmá značná provázanost ustanovení o ochraně práv autorských a práv 

výkonných umělců. Zároveň je ale možné vypozorovat, že ochrana autorských práv 

nezasahuje do práv výkonných umělců a naopak. České autorské právo poskytuje velmi 

dobrý základ pro motivaci k tvůrčí činnosti zejména pro autory, pro výkonné umělce by ale 

tato úprava mohla projít ještě určitými změnami, zejména v délce ochrany práv. 


