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1 ÚVOD 

 

 Diplomová práce, kterou máte právě před sebou, se zabývá autorským právem 

platným v českých zemích. V rámci daného tématu jsem popsal přístup ke smluvním 

institutŧm autorského práva, tak jak se vyvíjel v posledních dvou platných zákonech,  

a sice v zákoně č. 35/1965 Sb. a v zákoně č. 121/2000 Sb. Práva k nehmotným statkŧm, 

tedy i autorské právo patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející právní odvětví, z toho 

dŧvodu zaznamenávám nejen jednotlivé legislativní změny učiněné zákonodárcem, ale i 

myšlenkový vývoj a názorový posun v chápání autorskoprávních institutŧ.  

Řazení jednotlivých kapitol odpovídá logickým poţadavkŧm na postupné 

pronikání do problematiky autorského práva smluvního. V první části diplomové práce 

představuji prameny autorského práva smluvního, stručně vysvětluji základní 

charakteristiky autorského práva a definuji výrazy v autorském právu uţívané. 

Vzhledem k tomu, ţe popisuji poslední dva platné autorské zákony, připojil jsem  

i kapitolu o historii autorského práva na českém území. V druhé pŧli seznamuji čtenáře 

jiţ detailněji s oběma zkoumanými autorskými zákony, a to v chronologickém pořadí. 

Jelikoţ těţiště diplomové práce spočívá na popsání smluvních institutŧ autorského 

práva, zapracoval jsem do textu i pojednání o smlouvě o dílo (dílo na objednávku), 

které je normováno ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. 

Formální úprava i další náleţitosti této diplomové práce vycházejí 

z metodických návodŧ pro tvorbu kvalifikačních prací uveřejněných na internetových 

stránkách knihovny právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1
 V textu uţívám 

kurzívy v následujících případech: pro zvýraznění latinských výrazŧ, dále pro citaci 

přesného znění zákona a pro citaci doslovně převzatého textu. V případě citací uvádím 

pramen v poznámce pod čarou, znění zákona je bez uvedení zdroje, jen s odkazem na 

příslušné ustanovení.  

 Text je zpracován k 30. červnu 2011. 

 

 

                                                 
1
  http://knihovna.prf.cuni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=79  

   [cit. 2011-05-16] 

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

 

 Prameny autorského práva mŧţeme pro snazší porozumění rozdělit na prameny 

národního práva (zákony) a prameny mezinárodní, ke kterým řadíme nejrŧznější pakty, 

úmluvy a smlouvy. Jelikoţ Česká republika je členskou zemí Evropské unie, vztahuje se 

na ni i evropské právo, které tvoří vlastní svébytnou kategorii a je jakýmsi třetím 

právním pramenem. V následujících kapitolách pojednám o jednotlivých kategoriích  

a jejích významu pro smluvní právo autorské, kterým se v práci zabývám. 

 

2.1 Prameny autorského práva smluvního v národním právu ČR 

2.1.1 Ústavní prameny smluvního autorského práva 

 

 Dle hierarchické závaznosti jsou na prvním místě ústavní zákony, a to Ústava 

České Republiky č. 1/1993 Sb. a Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (dále 

jen Listina). Oba zmíněné zákony představují především soubor státovědních  

a společenských institutŧ a axiomatických právních zásad, k nimţ se naše společnost 

přihlásila. Pro účely této práce si všimněme těch článkŧ, které jsou nejdŧleţitější pro 

autorské a smluvní právo. U prvního ze jmenovaných zákonŧ, u Ústavy, upozorním v 

zásadě jen na jeden článek, a to na článek 10, který praví: Vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 

jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 

použije se mezinárodní smlouva.
 
Zmíněný článek řeší vztah mezinárodních smluv, 

splňujících uvedené kritérium ratifikace, k vnitrostátnímu právu. Uvádím jej zde jako 

zdŧvodnění toho, proč jsou mezinárodní smlouvy chápány jako pramen práva.  

V případě autorského práva je tento článek dŧleţitý především z hlediska ochrany práv, 

které v autorském právu vznikají. O mezinárodních smlouvách bude pojednáno v příští 

podkapitole. 

 Pro účely této práce je zajímavější Listina základních práv a svobod, ve které si 

všimneme dvou článkŧ, pro smluvní právo autorské nejdŧleţitějších. Prvním z nich, 

který je pro svou dŧleţitost vyjádřen i v Ústavě, je v Listině uveden pod článkem č. 2 
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odst. 3: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá. (v Ústavě se nachází proklamace podobného znění, a to v článku 2 

odst. 4: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.). Tento výrok zdŧvodňuje smluvní volnost ve smluvním právu 

a v soukromém právu je vyjádřen v občanském zákoníku jako zásada dispozitivnosti 

právních norem (§ 2 odst. 3 ObčZ) 

 Druhý článek, uvedený pod číslem 34, je v Listině zařazen ve čtvrté hlavě mezi 

hospodářská, sociální a kulturní práva a je dělen do dvou odstavcŧ. V prvním odstavci 

Listina pokládá základy právní ochrany v autorském právu. Práva k výsledkům tvůrčí 

duševní činnosti jsou chráněna zákonem. V druhém se naopak zaobírá moţným 

společenským vyuţitím autorských děl. Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je 

zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
 
Jedná se o vyjádření, které předjímá nejen 

moţné zásahy do autorského práva, ale poukazuje i na nutnost takové regulace právě z 

dŧvodu prospěšností autorského díla pro společnost. Myšlenky obsaţené ve zmíněných 

článcích jsou dále rozvedeny a konkretizovány v jednotlivých zákonech, kterými se 

zabývám v dalších odstavcích. 

 

2.1.2 Zákonné prameny autorského práva smluvního 

  

 Základním zákonným pramenem autorského licenčního práva je v současnosti 

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

o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
2
 K datu vyhotovení této 

práce byl tento zákon jiţ osmkrát novelizován, a to zákony č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 

Sb., č. 186/2006 Sb., a č. 216/2006 Sb. Z dŧvodu přijatých úprav byl autorský zákon 

znovu vyhlášen, a to pod č. 398/2006 Sb. Další novelizace ovšem následují, a to pod 

označením č. 168/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 153/2010 Sb. O obsahu 

změn a případném významu jmenovaných novel pro smluvní právo autorské se zmiňuji 

v kapitole Vývoj autorského práva na českém území.  Za součást zákonných pramenŧ 

autorského práva je nutno povaţovat i předchozí autorské zákony, a to z dŧvodu 

schopnosti stále vyvolávat právní účinky (viz § 106 AZ2000), kterými jsou: zákon  

                                                 
2
  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 5 



6 

 

č. 35/1965 Sb., č. 115/1953 Sb., č. 218/1926 Sb. a zákon č. 197/1895 Ř.z. 

 Vzhledem k tomu, ţe se zabývám smluvním právem, nesmím opomenout uvést  

i další neméně dŧleţitý právní pramen, a tím je občanský zákoník, publikovaný pod  

č. 40/1964 Sb. Autorský zákon je zde v postavení lex specialis k občanskému zákoníku. 

To znamená, ţe na vztahy neupravené autorským zákonem pouţijeme přiměřeně 

ustanovení občanského zákoníku. Tŧma ovšem upozorňuje, ţe tato podpŧrnost 

(subsidiarita) pouţití občanského zákoníku (popř. obchodního zákoníku č. 513/1991) je 

pouze výsledkem ustáleného a všeobecně přijímaného doktrinálního výkladu, který 

nemá přímou oporu v zákoně.
3
 V případě, ţe na zkoumané právní vztahy není moţné 

pouţít ani autorského zákona, ani občanského zákoníku, popř. obchodního zákoníku, 

vyuţívá se tzv. principu analogie - podobnosti, a to v pořadí, kdy se nejprve uplatní 

analogie z autorského zákona, a teprve potom z občanského, popř. obchodního 

zákoníku. 

 

2.1.3 Podzákonné právní předpisy smluvního práva autorského 

 

 Podzákonnými předpisy rozumí právní teorie prováděcí předpisy k zákonŧm.  

V případě autorského práva se budeme zajímat o jediný typ podzákonných právních 

předpisŧ, a tím jsou vyhlášky. Ještě v publikaci Smluvní licence v autorském právu 

vydané v roce 2007 autor uvádí, ţe: V současnosti v českém autorském právu neplatí 

žádné podzákonné právní předpisy.
4
 Situace se změnila teprve 10. 11. 2006, kdy nabyla 

účinnost vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006, která mimo jiné stanovuje výše 

paušálních odměn autorŧ. I tato vyhláška byla jiţ novelizována, a to vyhláškou 

Ministerstva kultury č. 408/2008 Sb.   

 

2.2 Prameny autorského práva mezinárodního 

 

 Mezinárodní autorskoprávní smlouvy se otázkou smluvního autorského práva v 

zásadě nezabývají a ponechávají právní úpravu národním legislativám. Význam zde 

                                                 
3
  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 7 

4
  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 7 
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mají především z hlediska mezinárodní ochrany nabytých užívacích oprávnění vůči 

třetím osobám, a to vzhledem k částečnému překonání autorskoprávní teritoriality 

stanovením národního (asimilačního) režimu pro cizí státní příslušníky na území 

členských států.
5
 Z uvedené citace je zřejmé, ţe mezinárodní právo se smluvním právem 

téměř nezabývá a jeho dŧleţitost se projevuje především v oblasti autorskoprávní 

ochrany. Dŧvody, proč tomu tak je, souvisejí s historickým vývojem autorského práva a 

s odlišným chápáním autorskoprávních institutŧ v rŧzných zemích. 

 Pro ilustraci zde uvedu dvě nejvýznamnější mezinárodní smlouvy z oblasti 

autorského práva a těmi jsou: revidovaná Bernská úmluva o ochraně literárních  

a uměleckých děl (Paříţská revize), publikovaná ve vyhlášce ministerstva zahraničních 

věcí pod č. 133/1980 Sb. a Všeobecná úmluva o autorském právu, publikovaná ve vyhl. 

Min. zahraničních věcí pod č. 134/1980 Sb. 

 

2.3 Prameny autorského práva komunitárního 

 

 Právní závaznost některých aktů orgánů Evropských společenství vyplývá ze 

Smlouvy o založení Evropského společenství (čl. 249), ke které Česká republika 

přistoupila na základě Smlouvy mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou 

o přistoupení České republiky k Evropské unii (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.). Prameny 

evropského práva nehraji v oblasti autorského práva smluvního zásadní roli.
6
 

Komunitární právo, i přes jeho niţší význam pro smluvní právo autorské, zde zmiňuji 

především kvŧli faktu, ţe komunitární právo tvoří nedílnou součást pramenŧ českých 

právních vztahŧ, a také proto, ţe v budoucnu se dá očekávat, ţe jeho role i na poli 

autorského práva jen poroste. Na dŧkaz toho uvádím alespoň dvě směrnice ES, k jejichţ 

zakomponování do českého právního řádu byla vydána v roce 2006 tzv. euronovela 

autorského zákona. Těmito směrnicemi jsou: směrnice 2001/29/ES o harmonizaci 

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

a směrnice 2001/84/ES o právu autora na odměnu z opětovného prodeje originálu 

autorského díla. 

 

                                                 
5
  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 7 

6
  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 8 
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3 SPECIFIKA AUTORSKÉHO PRÁVA 

 

 Autorské právo v systému českého práva náleţí k právu soukromému (lex 

specialis k právu občanskému) a je zařazeno do rodiny práv k nehmotným statkŧm nebo 

téţ k právŧm duševního vlastnictví. V následujících větách se pokusím stručně vysvětlit 

význam těchto pojmŧ a jejich charakteristické vlastnosti, tolik dŧleţité nejen pro 

pochopení institutŧ smluvního práva autorského.  

 Upozorňuji, ţe na oba uvedené termíny, tedy práva k nehmotným statkŧm  

a práva duševního vlastnictví, nepanuje ani v odborné literatuře jednotný pohled. 

Setkáváme se s názory: V novější literatuře bývají práva k nehmotným statkům 

označována jako práva duševního vlastnictví (intellectual property).
7
, ale i s opačnými. 

Tak např. v knize Občanské právo hmotné autoři docházejí k názoru, ţe: Vychází-li se 

důsledně z platné právní úpravy a z jejich tradičních výkladů, nelze zatím dospět k 

závěru, že pojmy duševní vlastnictví a práva k nehmotným statkům tvoří synonyma.  

A dále: Pojem duševního vlastnictví lze chápat pouze jako podmnožinu kategorie práv  

k nehmotným statkům.
8
 Většinově však autoři zastávají rozdílné pojetí, ţe oba termíny 

nejsou svým významem ani obsahem totoţné, i kdyţ se v mnohém překrývají, k čemuţ 

se přikláním i já. 

 Samotný termín nehmotné statky není v českém právním řádu pouţit, i kdyţ je 

hojně vyuţíván českou právní teorií i praxí. Z daného dŧvodu jsem nalezl především 

negativní definice, zaloţené na opaku ke slovnímu spojení hmotný statek. Statek, trochu 

archaicky, odkazuje na vlastnické právo, tedy absolutní právo (erga omnes), tedy něco, 

co mŧţeme vlastnit, čím mŧţeme neomezeně disponovat. Slovo nehmotný vytváří 

protiklad, neb v soudobém právu je definováno vlastnictví jen k věci hmotné (res 

corporalis, hmotný statek). Vlastnictví nehmotného statku, tedy něčeho nevyjádřeného, 

neuchopitelného, dle českého práva není moţné. To ovšem neznamená, ţe autor nemá 

práva např. k písni, kterou sloţil, jen se nejedná o vlastnictví. Dospěli jsme tak ke 

dvěma znakŧm nehmotných statkŧ, kterými je jistá imateriálnost (nehmotnost)  

a zároveň i hodnota (statek). Je evidentní, ţe nehmotné statky (tedy imateriální hodnoty, 

                                                 
7
  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nehmotne-statky-vynalezy-  

opu/1000818/47290/ [cit. 2011-02-16] 
8
 ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 3.5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR   

2009, ISBN 978-80-7357-466-6, str. 162 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nehmotne-statky-vynalezy-%20%20opu/1000818/47290/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nehmotne-statky-vynalezy-%20%20opu/1000818/47290/
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např. melodie v hlavě skladatele) v této podobě nemohou být bez dalšího předmětem 

právních vztahŧ. Právo proto přichází s poţadavkem vyjádření nehmotného statku ve 

hmotném substrátu, anebo alespoň  efemerně, tak aby byl objektivně vnímatelný. Např. 

současný aut. zákon v §9 řadí vznik autorského práva aţ k okamţiku, kdy je dílo 

vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Dŧleţité je podotknout a je to 

zároveň poslední ze tří nejdŧleţitějších charakteristik, ţe nehmotný statek nenásleduje 

právní vztah předmětu, v němţ je vyjádřen. Např. vlastnictví knihy znamená, ţe jste 

vlastník pouze potištěného papíru, ne myšlenek na papíře vytištěných. Podobně  

i zničením hmotného předmětu (disketa, kniha, atd.), ve kterém je nehmotný statek 

vyjádřen, nedochází k zániku práv k nehmotnému statku. Druhou charakteristikou, která 

je pro nehmotné statky typická je jejich trvalost. Nehmotné statky nepodléhají ţádným 

kvalitativním změnám či zhoršením tím, ţe jsou konzumovány nebo spotřebovávány. 

Opět uvedu příklad. Tím, ţe si přečteme knihu nebo poslechneme hudební skladbu, 

nedochází k zániku nebo jakékoliv degradaci nehmotného statku. Třetí vlastností je tzv. 

potenciální ubikvita (volně přeloţeno jako „moţná všudypřítomnost“), tedy vlastnost, 

kdy nehmotný statek mŧţe být vyjádřen nekonečně mnohokrát na nekonečně mnoho 

místech. Např. fotografie, jako autorské dílo, mŧţe být vystavena v nespočtu galerií, 

vytištěna v nespočtu knih apod. Věřím, ţe jsem dostatečně vysvětlit pojem nehmotné 

statky, jelikoţ tyto vlastnosti v mnohém ukazují, jaké problémy musí řešit instituty 

smluvního práva autorského.     

 Z hlediska autorského práva, kdy na autorské dílo dle §2 AZ2000 pohlíţíme jako 

na: dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora . . . mohu prohlásit, ţe právo duševního vlastnictví je opravdu 

jakousi podmnoţinou práv k nehmotným statkŧm. Autorské právo je svébytnou oblastí 

celého komplexu objektivních práv duševního vlastnictví.
9
 Ovšem z následující definice 

duševního vlastnictví, kterou zde míním citovat, ţádná taková podřazenost nevyplývá, 

ale aspoň ilustruji o to věrněji, jaké rozpory panují stran těchto pojmŧ. Pod 

samostatným pojmem duševního vlastnictví můžeme bez nároku na definiční přesnost  

(a při absenci legální definice) pro naše účely chápat právní a ekonomickou abstrakci, 

která je tvořena souhrnem různě objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních 

(tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem právním smyslu ani právy 

                                                 
9
  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 68 
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samými, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými 

předměty právních a ekonomických vztahů.
10

 Pro termín duševní vlastnictví platí totéţ, 

co bylo řečeno u charakteristik nehmotných statkŧ, a domnívám se, ţe pro účely této 

práce jsem toto téma vyčerpal. Dodávám jen, ţe termín duševní vlastnictví do naší 

právní vědy pronikl z mezinárodního práva (intellectual property), a tak se dle mého 

názoru dá předpokládat, ţe jeho uţívání je spíše na vzestupu. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 20 
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4 STRUČNÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

AUTORSKÉHO PRÁVA 

 

 Nyní se budu zabývat základními pojmy autorského práva. Vzhledem k tomu, ţe 

těţiště práce spočívá na srovnání platné a minulé úpravy autorského zákona, budu na 

jednotlivé pojmy nahlíţet optikou obou zákonŧ, a zvláště tam, kde došlo k významnému 

posunu ve významu nebo obsahu. Dodávám, ţe se pokusím definovat jen základní 

termíny a jen v rozsahu, který je dle mého názoru nezbytný k uvedení do problematiky 

autorského práva. Předem se tedy vzdávám aspirace podat přesné a maximálně výstiţné 

definice, jde mi jen o hrubý nástin některých pojmŧ, se kterými autorské právo pracuje.   

Obecně je autorský zákon chápán a vykládán ve dvojím smyslu, a to objektivním  

a subjektivním.
11

 V objektivním smyslu rozumíme pod pojmem autorské právo soubor 

právních norem, které upravují vztahy vznikající při vytváření a společenském uplatnění 

autorských děl.
12

 Autorské právo je tak vymezováno jak socialistickou teorií, tak  

i soudobou právní naukou. Podobná názorová shoda však jiţ nepanuje u pohledu na 

funkci autorského práva, kde je v dřívějších teoriích patrné znatelné zesílení významu 

společenského uplatnění díla. Základním úkolem socialistického práva je zajistit 

účinnou souladnou ochranu celospolečenských zájmů na tvorbě a šíření socialistické 

kultury a oprávněných zájmů autorů v souvislosti s vytvořením a společenským 

uplatňováním autorských děl.
13

 Kdeţto soudobí autoři spatřují funkci autorského práva 

v takové úpravě vztahů, vznikajících z tvorby a uplatnění děl na veřejnosti, aby byly ve 

vzájemném souladu morální i materiální zájmy tvůrců i všech ostatních subjektů, kteří 

se daného společenského procesu účastní.
14

 

 Autorským právem ve smyslu subjektivním se rozumí daná konkrétní práva 

(oprávnění) jež náležejí autorovi k dílu, které svou duševní tvůrčí činností vytvořil.
15

 

Autorské právo je právem absolutním (pŧsobící proti všem). Právní postavení osoby 

autorskoprávně oprávněné, tj. zejména autora, se vyznačuje tím, že takováto osoba 

                                                 
11

  KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související. 5. vyd. Praha: Linde a.s., 1996, str. 15 
12

  ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 3.5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR 

2009, str. 159 
13

  KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1.vyd. Praha: Orbis, 1967, str. 9 
14

  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 68 
15

  ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 3.5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR 

2009, str. 159 
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vylučuje kohokoliv jiného z jakéhokoliv působení na nehmotné dílo jí ovládané. 

Takovéto osobě, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno, přísluší žalobní nárok na 

prosazení svého výlučného panství nad příslušným ideálním statkem vytvořeným vlastní 

tvůrčí činností.
16

 Autorské právo je nepromlčitelné, jedná se proto o podobné, ne však 

shodné, právní postavení s vlastníkem věci hmotné.   

 Osobu autora definuje pouze nový autorský zákon. Doslova uvádí v §5 odst. 1 

AZ2000: autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Ačkoliv minulá úprava přímo 

nedefinovala pojem autor díla, odborná literatura a komentáře k minulému zákonu, 

stejně jako zdroje k nynější úpravě, se shodují, ţe postavení autora je ovládáno tzv. 

zásadou objektivní pravdivosti. Autorem, a tedy originárním majitelem autorského 

práva, je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila.
17

 Institut autorství se řídí tzv. 

zákonnou domněnkou autorství (§6 AZ2000), kdy za autora je povaţována osoba, jejíţ 

jméno je obvyklým zpŧsobem na díle nebo u díla uvedeno. Jedná se o vyvratitelnou 

domněnku, tedy je moţno ji napadnout a vyvrátit dŧkazem opaku. Jde o tradiční přístup 

evropského kontinentálního autorského práva, který např. americké právo vŧbec nezná. 

Oba autorské zákony upravovaly podobně taktéţ postavení spoluautorŧ, anonymŧ  

a pseudonymŧ. Autor (spoluautor), jakoţto jedinečný nositel autorských práv má  

v mezích zákona plné oprávnění nakládat se svým autorským dílem. Rozsah oprávnění 

je u kaţdého autorského zákona rŧzný a podrobnosti uvádím níţe, a taktéţ  

u jednotlivých autorských zákonŧ. 

 Definici autorského díla v obou autorských zákonech je pro účely této práce 

moţno povaţovat téměř za shodnou. V novém AZ je samozřejmě díky technologickému 

rozvoji širší příkladný výčet, ale oba zákony jsou při definování díla postaveny na třech 

základních znacích - tzv. generální klauzule. Musí se jednat o dílo literární, dramatické 

nebo umělecké, dále musí být jedinečným výsledkem tvŧrčí činnosti autora a za třetí 

musí být vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě (poslední znak je u 

AZ1965 formálně zařazen aţ ke vzniku díla v §9). Pro lepší ilustraci uvádím zákonnou 

definici současného AZ uvedenou v § 2 odst. 1: Předmětem práva autorského je dílo 

literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

                                                 
16

  TELEC, Ivo - TŦMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 4 
17

  TELEC, Ivo - TŦMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 91 

- Srov. KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1.vyd. Praha: Orbis, 1967, str. 44 
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elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále 

jen "dílo"). Definice postavená na těchto třech znacích je typická např. i pro Bernskou 

Úmluvu. Oba autorské zákony demonstrativně vyjmenovávají, co povaţují za dílo dle 

AZ, stejně tak poskytují i negativní výčet (co naopak dílem není). Co se týče vzniku 

díla, je jím okamţik, kdy je dílo poprvé vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné 

podobě, coţ je zároveň okamţik, kdy dochází ke vzniku autorského práva k dílu. Lze 

říci, že okamžik vzniku autorského práva k dílu je současně i okamžikem „vzniku díla“ 

ve smyslu právním.
18

 Oba zákony se na tomto shodují a to dokonce i ve stejném 

paragrafu. (§9 odst. 1 AZ1965 a §9 odst. 1 AZ2000). 

 Kdy autorské právo (v subjektivním smyslu) vzniká, jsem nastínil v předchozím 

odstavci a nyní bych se chtěl věnovat obsahu autorského práva. Teoretická východiska 

dělení obsahu autorského práva jsou z pohledu obou srovnávaných autorských zákonŧ 

odlišné a tato odlišnost se promítá i do přístupu ke smluvnímu právu autorském. Otázka 

povahy jednotlivých autorských práv není jen otázkou teoretickou. Má značný význam 

praktický z hlediska otázek vzniku, přechodu a zániku jednotlivých práv i z hlediska 

jejich funkcionálního poměru.
19

 

 Autorský zákon č. 35/1965 Sb. byl zaloţen na představě celistvosti autorského 

práva. Vycházel z předpokladu, ţe autorské právo je nadáno vnitřní jednotou, spjatou  

s osobou autora (monistický přístup) a autor tak nedisponuje samostatnými autorskými 

právy, ale jen dílčími oprávněními, které vyplývají z jinak jednotného subjektivního 

autorského práva.
20

 Autorskému právu je tedy primárně přičítána osobnostně právní 

povaha, od které se teprve formují jednotlivá práva (nebo přesněji dílčí oprávnění). Na 

tomto základě teorie dělí toto jednotné, celistvé autorské právo, podle toho, která sloţka 

je dominantní, na autorská práva osobní a autorská práva majetková (proto bývá 

autorské právo označováno též jako právo osobně majetkové
21

). Osobní autorská práva 

jsou nepřevoditelná, časově neomezená a patří zde především práva na ochranu 

autorství (právo na autorství, právo určit dílo k uveřejnění apod.). Mezi ta práva, kde je 

silnější majetkový prvek, řadíme právo na nakládání s dílem a právo na autorskou 

odměnu. Nás zajímá především právo na nakládání s dílem, kam patří i právo dílo uţít 

                                                 
18

  TELEC, Ivo - TŦMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 126 
19

  KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1.vyd. Praha: Orbis, 1967, str. 66 
20

  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 109 
21

  KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související. 5. vyd. Praha: Linde a.s., 1996, str. 60 
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nebo právo k převodu díla (resp. právo k převodu práva dílo uţít). Oblastí převodu díla 

se zabývám podrobněji v příslušných kapitolách. Závěrem jen dodávám, ţe majetková 

část autorského práv byla dle tohoto autorského zákona časově omezena na dobu ţivota 

autora a 50 let po jeho smrti.    

 V protikladu k AZ1965 je obsah autorského práva naopak založen na 

dualistické, resp. kvazidualistické koncepci. Autorské právo v subjektivním smyslu 

zahrnuje jednak výlučná osobnostní (morální) práva, jež jsou spojena pouze s osobou 

autora a smrtí zanikají, jednak výlučná majetková práva, která jsou způsobilá být 

předmětem dědictví (§10 AZ2000).
22

 Jak vidno, nový autorský zákon se vydal opačnou 

cestou a dělí obsah autorského práva na dvě nezávislá práva, na výlučná osobnostní  

a výlučná majetková autorská práva. Zákon se ve svém pojetí tohoto řazení přidrţuje.  

V §11 AZ2000 najdeme rozdělení osobnostních práv, v §12 aţ 27 pojednání  

o majetkových právech. Mezi osobnostní práva patří např. právo osobovat si autorství 

nebo rozhodnout o zveřejnění díla. Osobnostní práva jsou, stejně jako v předchozím 

zákoně, nepřevoditelná a část z nich zaniká se smrtí autora (§11 odst. 4 a odst. 5 

AZ2000). Základním majetkovým právem je právo dílo uţít a udělit jiné osobě 

smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (§12 odst. 1 AZ2000). Tímto majetkovým 

právem se opět zaobírám detailněji v příslušné kapitole. Majetková práva jsou 

nepřevoditelná, coţ je změna ve srovnání s předchozím AZ pouze terminologická. 

Knapp jiţ v roce 1967, tedy dva roky od platnosti AZ1965, upozorňuje, ţe: sám pojem 

převodu je však pro autorské právo zcela cizí a odporuje jeho povaze.
23

 Pojmové 

nejednoznačnosti si všímá i Telec. V tomto smyslu se domnívám, že by de lege ferenda 

bylo možno zcela upustit od výrazu „převod“ v daném vztahu a použit formulace 

licenční smlouvy.
24

 Teoretickým aspektŧm převodu práva se věnuji v dalším odstavci. 

Délka trvání majetkových práv byla v souladu s mezinárodním právem i právem ES 

stanovena na dobu autorova ţivota a 70 let po jeho smrti (§28 AZ2000).    

 Zmínil jsem termíny převod práva a převod práva dílo uţít, upozornil jsem na 

jistou pojmovou nejednoznačnost a nyní bych chtěl popsat, jak na převod práva pohlíţí 

česká právní věda a proč není tento termín nejvhodnější v otázce smluvního autorského 

                                                 
22

  ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 3.5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR 

2009, str. 193 
23

  KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1.vyd. Praha: Orbis, 1967, str. 104 
24

  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 123 
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práva. V oblasti práva duševního vlastnictví, a to vzhledem k nehmotné povaze jeho 

předmětů, je zapotřebí výraz převod chápat ve smyslu jeho vícera právních významů.
25

 

Termínem převod se totiţ v českém právu rozumí především převod (transfer, přesun) 

práva k věci od jednoho vlastníka k druhému. Jedná se tedy o zcizení práva, kdy nabytí 

vlastnického práva je odvozeno od vlastnického práva právního předchŧdce. Právní 

teorie ovšem rozlišuje dva typy převodu práv. Tzv. konstitutivní a translativní převod 

práva. Zatímco translativním převodem dochází k zániku absolutních práv a povinností 

k předmětu převodu v jednom subjektu a k odvozenému nabytí týchž práv a povinností 

jiným subjektem, podstatou konstitutivního (nepravého) převodu není zcizení práv, 

nýbrž zřízení (konstituce) užívacího oprávnění.
26

 U konstitutivného převodu nedochází 

k zániku absolutních práv převodce, jen vzniká povinnost nerušit nabyvatele v rozsahu 

převedených práv. Důsledkem konstitutivního převodu je i existence tzv. konsolidačního 

principu, který znamená, že absolutní právo dotčené konstitutivním převodem se opět 

konsoliduje do původní podoby, a to tehdy, jestliže užívací oprávnění zaniklo.
27

 Pro lepší 

představu uvedu příklad. Básník převede na jiný subjekt právo opakovaně vytisknout 

jeho báseň jako reklamní slogan. Tím, ţe někdo jiný uţívá básníkovo právo, 

neznamená, ţe ji básník sám nemŧţe otiskovat. Jakmile právo tisku básně onen subjekt 

pozbude (vyprší čas uţívání, zánik subjektu), právo se bez dalšího v celém pŧvodním 

rozsahu obnoví (konsoliduje) zpět u básníka. Z uvedeného myslím vyplývá, ţe  

v autorském právu se bezvýhradně uţívá pouze konstitutivní převod, a to pouze  

u majetkových autorských práv (viz výše). Nadále, kdyţ budu mluvit o převodu práva, 

mám na mysli konstitutivní převod, nebude-li řečeno jinak. 

 Převodem práva, kterým jsem se zabýval v předchozím odstavci, se tedy rozumí 

pouze převod práva dílo uţít. Co se ale rozumí pod pojmem uţití díla? Mezi klíčové 

autorskoprávní pojmy proto patří i samotný pojem užití díla (§ 14 AZ), jímž je třeba mít 

na mysli jednání, kterým se umožňuje smyslově vnímání díla bez ohledu na to, jde-li  

o užití veřejné (pro něž závazkové právo autorské používá termín šíření díla), či nikoli.
28

 

Význam pojmu uţití díla se zrcadlí i v díle Knapa. Autorské dílo plní své poslání teprve 

společenským uplatněním, tj. užitím díla.
29

 Oba zákony pojem uţití díla (synonymicky 

                                                 
25

  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 11 
26

  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 11 
27

  TŦMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 12 
28

  TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1994, str. 113 
29

  KNAP, Karel. Smluvní vztahy v právu autorském. 1.vyd. Praha: Orbis, 1967, str.125 
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uţít dílo) nedefinují. Současný AZ ještě do novely v r. 2006 stanovoval taxativně 

zpŧsoby uţití díla, čímţ nepřímo definoval i pojem uţití díla. Od účinnosti novely 

(zákon č. 216/2006 Sb.) zákon předkládá jen demonstrativní výčet činností, kterými se 

rozumí uţití díla. Současný právní stav je částečným návratem k pojetí dle autorského 

zákona z roku 1965, který pojem užití díla nevymezoval vůbec, a ponechával jej zcela na 

výkladu soudním a doktrinálním.
30

 Problematika uţití díla je natolik široká, ţe si ji 

dovolím pro tuto diplomovou práci zúţit pouze na uţití díla osobou odlišnou od autora a 

úmyslně vynechávám jednotlivé charakteristiky a zpŧsoby uţití díla. Oba srovnávané 

zákony se shodují, ţe uţití díla osobou odlišnou od autora je moţné pouze na základě 

udělení svolení samotným autorem (svolení, neboli oprávnění se uděluji smlouvou) a v 

opačném případě jen v těch případech, kdy tak stanoví zákon.
31

 My se v dalších 

kapitolách budeme podrobněji zabývat udělením oprávnění, či svolení autora k uţití díla 

(smluvní právo), a proto se zde jen stručně nastíním, ve kterých případech zákon 

umoţňuje uţít dílo bez získání autorského oprávnění.   

 Oba zákony se rozcházejí v dělení, rozsahu a přístupu k uţití díla ze zákona, ale 

myslím, ţe si mohu dovolit jisté zjednodušení z výše uvedených dŧvodŧ. Základní 

dělení uţití díla bez souhlasu autora (tedy ze zákona) je na volná díla, volné uţití díla, 

zákonné licence a nucené licence. Volná díla jsou díla, u kterých uplynula doba trvaní 

majetkových práv, tedy je moţné je uţívat bez dalšího. Volným uţitím díla rozumíme 

např. zhotovení rozmnoţeniny díla pro osobní potřebu nebo uţití díla jen pro osobní 

potřebu fyzické osoby (§30 AZ2000). Pomocí zákonných licencí stanovují zákony 

specifické případy uţití díla, kdy nemusíme ţádat o svolení autora. Patří sem např. 

citace, úřední, zpravodajská nebo knihovní licence. Poslední typ, tzv. nucené licence 

nový autorský zákon jiţ nezná. Jednalo se o případ, kdy zákon umoţňoval uţití díla bez 

souhlasu autora na základě výroku příslušného státního orgánu (§ 18 zák. č. 35/1965 

Sb.). 

 

 

 

 

                                                 
30

  TELEC, Ivo - TŦMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 172 
31

  srovnej: § 14 odst. 1 z. 35/1965 Sb. a § 12 odst. 1 zák. 121/2000 Sb. 
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5 VÝVOJ AUTORSKÉHO PRÁVA NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

 

 V této kapitole se zabývám historickým vývojem autorského práva na českém 

území. Těţiště této práce spočívá ve srovnání dvou posledních platných autorských 

zákonŧ, proto se domnívám, ţe celkový pohled nazpět mŧţe usnadnit pochopení 

vývoje, směřování autorského práva a umoţní zasadit popisované změny do 

historického a společenského kontextu. 

 

5.1 Počátky autorského práva v českých zemích 

  

 Autorské právo je dynamické a současně i velmi mladé právní odvětví. Dŧvody, 

proč tomu tak je, spatřují autoři Knap a Kunz v postupném vývoji společenských 

podmínek, které vedly ke vzniku společenského zájmu na vytvoření právních instrumentů 

stimulace tvorby a společenského uplatňování děl.
32

 Přijmu-li uvedenou premisu, pak 

bych označil za nejdŧleţitější vývojové změny postupný vznik občanské společnosti  

a propuknutí vědeckotechnické revoluce. 

 Prvním normativním aktem autorskoprávní úpravy na našem území bylo vydání 

Císařského patentu z 19. října 1846 č. 922 s.b. z.s. Tento právní předpis formuloval 

poprvé zásady pro ochranu děl literárních, hudebních a výtvarných, a to zejména proti 

neoprávněnému mechanickému rozmnožování, a u děl dramatických také proti 

neoprávněnému veřejnému provozování.
33

 Tento patent byl dvakráte novelizován a to 

Min. nařízením č. 6/1859 ř.z. a zák. č. 78/1893 ř.z. Za dob trvání Rakousko-Uherska 

vstoupil v platnost ještě jeden autorský zákon, a to zákon č. 197/1895 ř.z., o právu 

původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. Tento předpis byl svým 

způsobem průlomový, neboť již nepohlíží na právo autorské pouze jako souhrn 

oprávnění dispozičních, tedy práv majetkových. Považuje právo autorské za právní 

panství, které v sobě nezahrnuje pouze práva majetková, ale také složku práv 

osobnostních.
34

 Autorské právo je zde poprvé chápáno takto komplexně, předešlá 

                                                 
32

  KNAP, Karel - KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. 1.vyd. Praha: Academia, 1981, str. 23 
33

  LOWENBACH, Jan. Právo autorské. 1.vyd. Praha: Československý kompas, 1927, str. 2 
34

  PITELOVÁ, O. Vývoj a ochrana autorských práv v oblasti kultury. Brno, 2007. Diplomová práce,    

str. 26 
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právní teorie zastávala opačnou myšlenku, ţe autorské právo spočívá pouze v 

disponování dílem. Co se týče smluvního práva, které nás zajímá především, autorský 

zákon nerozlišoval ţádný speciální druh smluv, pouze v §16 aut. z. potvrdil, ţe lze 

převést výkon autorského práva, ať jiţ omezeně nebo neomezeně, na jinou osobu. 

Pŧvodce (autor) díla tak mohl nakládat pouze s majetkovými právy (výkon práva např. 

právem dílo uţít, rozmnoţit apod.). Kostra i ustanovení autorského zákona byly 

vděčnou inspirací při tvorbě prvního autorského zákona čsl. republiky, proto vše co 

bude řečené v příští kapitole platí i pro tento zákon, nebude-li uvedeno jinak. Tento 

zákon byl jedenkrát novelizován, a to zák. č. 58/1907 Sb. a n., který např. rozšířil 

pŧsobnost autorského zákona i na občany jiných zemí, ovšem za podmínky vzájemnosti 

zaloţené smlouvou nebo vládním prohlášením. 

 

5.2 Autorské právo za první republiky a protektorátu 

 

 Vzniknuvší Československý stát se přihlásil tzv. recepčním zákonem č. 11/1918 

Sb. k přijetí právního řádu bývalé Rakousko-Uherské monarchie, a tedy v autorském 

právu platil nadále zákon č. 197/1895 ř.z. pro Čechy, Moravu a Slezsko, kdeţto 

Slovensko a Podkarpatská Rus se řídila uherským zák. čl. 16/1884. Tato dvoukolejnost, 

která v bývalé monarchii, postavené na dualistickém principu, nebyla na překáţku,  

v jednotném státu pŧsobila značné obtíţe a komplikace. Dalším dŧvodem pro přijetí 

nového autorského zákona byla tzv. malá mírová smlouva z roku 1919, ve které se 

Československý stát zavázal do 12 měsícŧ od ratifikace této mírové smlouvy k přijetí 

některých mezinárodních smluv, mimo jiné i k přijetí mezinárodní úmluvy o ochraně 

děl literárních a uměleckých (Bern, 1886). Bylo tedy nutno pomýšleti především na 

přizpůsobení domácího zákonodárství zásadám revidované konvence Bernské a na 

unifikaci tohoto zákonodárství . . .
35

 

 Přestoţe jiţ v roce 1920 byl podán ministerstvem spravedlnosti návrh nového 

zákona autorského, jeho přijetí trvalo, především z politických dŧvodŧ, dalších šest let. 

Došlo tak u nás k paradoxní situaci, kdy díky ratifikované Bernské smlouvě (vyhlášená 

zákonem č. 401/1921 Sb.) byla autorŧm ze zemí, které ratifikovaly Bernskou úmluvu, 

                                                 
35

  ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 3.5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR 

2009, str. 165 
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poskytnuta rozsáhlejší právní ochrana neţ československým občanŧm. Mezitím byl také 

přijat zákon o nakladatelské smlouvě č. 106/1923 Sb. a n. Nakladatelská smlouva dle 

tohoto zákona byla jakýmsi specifickým typem smluvního vztahu mezi autorem (nebo 

jeho nástupcem) a nakladatelem, který se zavazoval rozmnoţit předmětné dílo  

a autorovi poskytnout odměnu. Pro zajímavost uvádím, ţe ve všech příštích autorských 

zákonech je jiţ nakladatelská smlouva podřazena jako jeden smluvní typ přímo  

v autorském zákoně. 

 Nový autorský zákon se podařilo schválit aţ dne 24. listopadu 1926 jako zákon  

o původcovském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu 

autorském) č. 218/1926 Sb. z. a nař. Účinnosti nabývá od 1. března 1927. Nový 

autorský zákon vychází z předešlého aut. zákona a plně staví na myšlence jednotnosti 

subjektívního autorského práva. V dŧvodové zprávě k tomuto zákonu se mimo jiné 

praví: . . . právo autorské co do obsahu svého není nikterak vyčerpáno zákazem patisku 

a zákazem veřejného provozování děl divadelních, že tato jednotlivá oprávnění spíše 

jsou výrony jednoho a téhož jednotného právního panství, které původci díla duševního 

přiznati dlužno...
36

 

 Pohled na smluvní právo odhaluje, ţe zákonodárce opět nedefinuje v aut. z. 

ţádnou speciální smlouvu, ale vysvětluje svŧj přístup především v paragrafech 15 aţ 20, 

jejichţ obsah zde stručně zmíním. Především je jím § 16 aut. z., který uvádí v odst. 1:  

původce může převésti původské právo omezeně nebo neomezeně na osoby jiné právním 

jednáním mezi živými nebo na případ smrti. Převede-li původce nebo ten, kdo vstoupil  

v jeho právo dědictvím anebo odkazem, právo původské na osobu jinou, zůstává 

převodci přesto právo na ochranu nemajetkových zájmů původských podle ustanovení 

tohoto zákona.
37

 Zákon dovoloval omezený či neomezený převod jen majetkové části 

autorských práv (singulární sukcese), univerzální sukcesi umoţňoval pouze mortis 

causa, tedy děděním. Omezeným převodem se rozumělo jak omezení v jednotlivých 

právech, tak omezení týkající se místa nebo času. V dalších odstavcích § 16 aut. zákon 

zapovídá v případě převodu práva jakékoliv změny a zásahy do díla, aniţ by tyto změny 

byly autorem schváleny, po smrti autora  zakazuje změny a zásahy do těch děl, která 

mají všeobecný význam pro umění nebo vzdělání. 

 Aut. zákon také upravoval převod díla do vlastnictví, poměr vlastníka díla  

                                                 
36

  LOWENBACH, Jan. Právo autorské. 1.vyd. Praha: Československý kompas, 1927, str. 12 
37

  LOWENBACH, Jan. Právo autorské. 1.vyd. Praha: Československý kompas, 1927, str. 82 
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k pŧvodci a dovoloval uzavírat smlouvy k dílŧm ještě nevzniklým. V §20 aut. z. 

zákonodárce definoval následky nesplnění smlouvy. Učinil tak pouze pro jednu stranu,  

a to pro stranu odlišnou od pŧvodce. Jednalo se o případy, kdy pŧvodce převedl své 

právo k dílu za účelem jeho šíření (rozmnoţování, veřejné provozování atd.) a smluvní 

strana (např. nakladatel, provozovatel divadla) nebyla schopna do určité doby svŧj 

závazek splnit. Pak mohl pŧvodce poţadovat splnění, odstoupit od smlouvy i ţádat 

náhradu škody. 

 Na závěr dodávám, ţe pro autorskoprávní smlouvu nebyla předepsána ţádná 

forma a vztahy neupravené v tomto zákoně se řídily předpisy občanského práva. Tento 

zákon byl za dobu první republiky pouze jedinkrát novelizován, a to zákonem  

č. 120/1936 Sb. 

 Za doby Protektorátu nadále platil tento autorský zákon z první republiky (dle 

Výnosu Vŧdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 

1939, čl. XII), stejně tak i v nově vznikajícím Československu. 

 

5.3 Autorské právo na českém území v letech 1945 - 2000 

  

 Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, v poválečném Československu nadále 

platil autorský zákon č. 218/1926 Sb. z. a n. (dle ústavního dekretu presidenta republiky 

ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku), a to aţ do konce roku 1953. 

Společenské změny v československém státě v padesátých letech 20. stol. se odrazily  

i v zákonodárství a nejinak tomu bylo i v autorském právu. Proto od 1. ledna 1954 

vstupuje v platnost nový autorský zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském, jehoţ 

vydání uţ reflektuje změny vyvolané vydáním nového občanského zákoníku  

č. 141/1950 Sb. Nový autorský zákon v protikladu ke svému předchŧdci 

neupřednostňuje pojetí jednotnosti autorského práva, ale naopak ho rozděluje aţ na tři 

kategorie: na práva osobní, práva smíšená (osobněmajetková) a práva majetková. 

Autorskoprávny pomer zahrnuje, tak ako podľa iných právných úprav, aj podľa čs. 

autorského zákona (§15) osobné, zmiešané a majetkové práva.
38

 Autorský zákon, 

poplatný době své vzniku, upřednostňoval společenský zájem nad osobní, výsledkem 

                                                 
38

  LUBY, Štefan. Autorské právo. 1.vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 1962,    

str. 28 
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čehoţ byl mimo jiné např. §22 AZ, který dovoloval uţít jiţ uveřejněné dílo čs. občana  

i bez jeho souhlasu výrokem Ministerstva kultury (tzv. nucená licence). 

 Autorský zákon v otázce smluvního práva umoţňoval převádět majetková  

a smíšená práva tzv. konstitutivní translací, tedy převodem práva dílo uţít, aniţ by toto 

právo autorovi zanikalo, pouze bylo omezeno v tom rozsahu, v jakém autor uţití 

poskytl. Byl ovšem dán jen úzký okruh právnických osob, na které bylo moţno práva 

převést. Fyzické osoby jako nabyvatelé oprávnění byly vyloučeny. Osobní práva 

autorská byla nepřevoditelná. 

 Ustanovení § 28 aţ 56 autorského zákona z r. 1953 upravovala smlouvy  

o převodu majetkových a smíšených práv. Byl dán pouze příkladný výčet smluv. 

Zmluvami, ktoré slúžia prevodu týchto práv, sú obyčajne zmluvy o rozširování diela ... 

Inak prevod autorských práv je možný nielen zmluvami o rozširování díla ale aj 

atypickými zmluvami...
39

 Smlouva o rozšiřování díla se definovala jako: ... 

autorskoprávna závazková zmluva uzavretá medzi autorom a rozširovateľom diela, 

ktorou autor dáva privolenie na rozširovanie diela (§38 AZ) a ktorou sa rozširovatel 

diela zavazuje dielo rozširovat a zaplatiť honorár.
40

 Nakladatelská smlouva uţ byla 

součástí těchto smluv (§35-40 AZ). Všechny smlouvy měly striktně předepsanou 

písemnou formu, jedinou výjimkou byly smlouvy o ojedinělém uvedení díla na 

veřejnost. Na závěr bych zmínil §97 AZ, který zdŧrazňoval, ţe nabytím vlastnictví  

k dílu nedochází k převodu majetkových práv autorských, není-li uvedeno jinak. 

 Autorský zákon v této podobě platil aţ do 30. června 1965. Od 1. července 

nabývá účinnosti nový autorský zákon č. 35/1965 Sb., z. o dílech literárních, vědeckých 

a uměleckých /autorský zákon). Nový autorský zákon byl do jisté míry reakcí na 

budování tzv. socialistického práva, v rámci kterého došlo na přijetí nové socialistické 

ústavy (úst. zák. č. 100/1960 Sb.) i nového občanského zákoníku (zákon č. 40 /1964 

Sb.). Ačkoliv autorský zákon č. 35/1965 Sb. nebyl ve srovnání se zmíněnými zákony 

tak výrazně inspirován politickým pozadím, přesto došlo k jeho ovlivnění zejména  

v podobě řady administrativně direktivních prvků organizační povahy.
41

  Zákon se 

                                                 
39

  LUBY, Štefan. Autorské právo. 1.vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 1962,             

str. 282 
40

  LUBY, Štefan. Autorské právo. 1.vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 1962,       

str. 310 
41

  TELEC, Ivo. Autorský zákon a předpisy související - Texty s předmluvou. 2.vyd. Praha, C.H.Beck 

1996, str. X 
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kromě autorského práva zabývá také právy výkonných umělců a výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových a televizních organizací. Je členěn na pět částí a do 55 

paragrafŧ. Jak jiţ bylo řečeno, autorský zákon byl postaven na osobněmajetkovém 

monistickém chápání autorského práva. Autorské právo bylo vnímáno jako jednotné, 

teprve z něj se vydělovala jednotlivá práva, podle své povahy majetková nebo 

osobnostní. Praktické dopady této koncepce na smluvní právo probírám v následující 

kapitole. 

 První novelizace se tento zákon dočkal aţ s další změnou politického reţimu, 

tedy téměř po 25 letech od svého vzniku. Celkově bylo přijato šest novelizací, všechny 

v posledních 10 letech platnosti tohoto zákona. Výčet novel je řazen chronologicky:  

č. 89/1990 Sb., č. 468/1990 Sb., č. 318/1993 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 86/1996 Sb. 

a č. 191/1999 Sb. Autorský zákon byl znovu vyhlášen pod č. 175/1996 Sb. Myslím, ţe 

nemá valného významu zde uvádět, co přinesly jednotlivé změny, pouze se zaměřím na 

dle mého názoru nejdŧleţitější dvě, a těmi jsou zákony č. 89/1990 Sb. a  č. 86/1996 Sb. 

První zmiňovaná novela reagovala na změnu společenského uspořádání a měla podobu 

jakéhosi obroušení hran, tedy vypustila ta vyjádření a koncepce, které nebyly slučitelné 

s nově vznikajícími společenskými poměry. Přijetí druhé zmiňované novely,  

z. č. 86/1996 Sb. bylo výsledkem úspěšné snahy ČR při vyjednávání o vstup do struktur 

evropských společenství. Dále bylo tímto důvodem též plnění mezinárodního závazku 

České republiky vyplývajícího z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (TRIPS) a z obchodní dohody s USA.
42

 Novela např. vnesla pojem počítačové 

programy, stanovila základy jejich uţívání, rozšířila bezplatné zákonné licence pro 

školy, knihovny apod. Naopak odňala moţnost Ministerstva kultury vydávat vzorové 

smlouvy pro uţití děl (tuto pravomoc Ministerstvo kultury ostatně nikdy nevyuţilo). 

 Autorský zákon č. 35/1965 Sb. platil aţ do 1. 12. 2000, kdy byl zrušen jeho 

nástupcem, autorským zákonem č. 121/2000 Sb. 
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5.4 Autorské právo v České republice po roce 2000 

 

 Jiţ od druhé poloviny devadesátých let minulého století sílila představa, ţe 

dosavadní autorský zákon jiţ není nadále novelizovatelný. Přípravy a samotná tvorba 

nového autorského zákona pak trvaly téměř pět let, avšak vzniknuvší autorský zákon 

byl moderní autorskoprávní normou, která reagovala nejen na rozvoj informačních 

technologií, ale i na budoucí integraci do EU. Navrhovaná právní úprava je především 

komplexní úpravou práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, tak jak 

se vyvíjela v rámci mezinárodních autorskoprávních úmluv a smluv a jakou obsahují  

i některé autorské zákony členských státŧ EU.
43

 Autorský zákon byl přijat Parlamentem 

České republiky dne 7. dubna 2000 pod označením č. 121/2000 Sb. jako zákon o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), v účinnost vstoupil 1. prosince 2000. Právy souvisejícími s právem 

autorským se rozumí např. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo 

výrobce zvukového záznamu, právo vysílatele k vysílání atd.   

 Zákon je členěn do 12 částí, 7 hlav a celkem 118 paragrafŧ. Nás zajímá 

především hlava první a jejich 66 paragrafŧ, kam zákonodárci umístili normy 

autorského práva. Právem smluvním se zabývá třináct paragrafŧ počínaje § 46. Licenční 

smlouvu, tak jak ji tento zákon vykresluje, podrobně probírám v 7. kapitole. 

 Ačkoliv jsem v úvodu zmínil modernost nové právní normy i soulad  

s evropským právem, přesto byl tento zákon jiţ devětkrát novelizován a jednou znovu 

vyhlášen pod č. 398/2006 Sb. Novely vstoupily v platnost pod následujícími 

označeními: z. č. 81/2005 Sb., z. č. 61/2006 Sb., z. č. 216/2006 Sb., z. č. 186/2006 Sb., 

z. č. 168/2008 Sb., z. č. 41/2009 Sb., z. č. 227/2009 Sb., z. č. 153/2010 Sb.  

a z. č. 424/2010 Sb. Ve většině případŧ se jednalo o nevýznamné, drobné změny, 

pozastavím se jen u novely č. 216/2006 Sb. Zmíněná novela, podobně jako samotný 

nový zákon, reagovala na vývoj práv evropských společenství, ale i na překotně se 

rozvíjející prostředí internetu. Asi nejdŧleţitější přínos z pohledu smluvního práva je 

zavedení nové moţnosti uzavírání smluv prostřednictvím dálkové komunikace 

(internet), které se taktéţ více věnuji v příslušné kapitole. Z dalších změn bych zmínil 

zpřesnění definice počítačového programu nebo rozšíření rozsahu zákonných licencí 

                                                 
43

  http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Duv.htm [cit. 2011-04-28] 

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Duv.htm


24 

 

mimo jiné na knihovny, sociální zařízení nebo pro zdravotně postiţené.         

 Nový autorský zákon vychází pro české země z tradiční kontinentální koncepce 

autorského práva, ale je na rozdíl od jeho předchŧdce postaven na dualistickém 

principu. Někteří autoři upozorňují, ţe se nejedná o čistě dualistické pojetí, a dávají 

přednost pojmenování této koncepce jako monistické s některými prvky 

autorskoprávního dualismu popř. jako tzv. koncepci kvazidualismu.
44

 Podstatou 

dualistického pojetí autorského práva je právní oddělení autorských práv majetkových  

a osobnostních. Toto oddělení se projevuje především ve dvou oblastech, v rŧzné míře 

převoditelnosti jednotlivých práv a v délce trvání těchto práv. V novém autorském 

zákoně nedošlo k úplnému oddělení práv majetkových a osobnostních, jak ostatně 

napovídá rozdílný pohled odborníkŧ na pojmenování této koncepce. Autorská práva 

osobnostní, uţ ze své povahy jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. Naproti tomu 

autorská práva osobnostní jsou převoditelná pouze mortis causa (děděním). 

Nepřevoditelnost majetkových práv mezi ţivými není umoţněna, na místo toho autor 

převádí pouze právo dílo uţít. Poskytnutím práva dílo uţít neboli poskytnutím licence 

se podrobněji zabývám v rámci popisu smluvního práva autorského. Délka trvání 

majetkových práv autorských je 70 let od smrti autora.   
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6 AUTORSKÝ ZÁKON Č. 35/1965 Z HLEDISKA 

SMLUVNÍHO PRÁVA 

 

 V následujících kapitolách se věnuji detailněji smluvnímu právu v jednotlivých 

zákonech. Pokusím se popsat a ze všech úhlŧ zmapovat smluvní instituty autorského 

práva.  

 Vzhledem k faktu, ţe autorský zákon č. 35/1965 Sb. byl v platnosti déle neţ tři 

dekády a v prŧběhu těchto let, během kterých došlo nejen k mohutnému rozvoji 

technologií pro oblast autorského práva stěţejních, ale i ke změně společenského 

uspořádání, musel jsem se nutně zabývat otázkou, které znění autorského zákona vyuţít 

pro srovnání. Nakonec jsem z dŧvodu právní kontinuity přistoupil k řešení, kdy budu 

popisovat poslední novelizované znění s tím, ţe zmíním předchozí úpravu tam, kde 

došlo k dŧleţitým změnám. 

 

6.1 Smluvní právo autorské 

 

 Pojednání o smluvním právu autorském je moţno zahájit citaci §14  

odst. 1 AZ1965. Užít díla, pokud to není dovoleno přímo zákonem, lze jen se svolením 

autora. Svolení k užití díla uděluje autor smlouvou. Paragraf 14, přímo nazván užití díla, 

uvozuje nejen smluvní, ale i volné uţití díla. Před novelou z roku 1996 zákon 

umoţňoval Ministerstvu kultury (a pŧvodně i školství) vydat vzorové smlouvy pro 

jednotlivé zpŧsoby uţití díla. Tuto pravomoc však po dobu platnosti autorského zákona 

nikdy ţádné ministerstvo nevyuţilo. Zákon dále vyjmenovává, kdy a za jakých 

podmínek je moţné uţít dílo bez souhlasu autora. Odst. 3 §14 AZ1965 (pŧvodně odst. 

2) představuje kogentní ustanovení, které zakazuje pod sankcí absolutní neplatnosti 

vyloučení nebo zkrácení autorských oprávnění dohodou stran. Telec k tomu 

poznamenává, ţe tato norma představuje jeden ze základních pilířŧ smluvního práva 

autorského.
45

 

 Na rozdíl od současné úpravy, autorský zákon č. 35/1965 Sb. neuvádí pouze 
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jeden druh autorskoprávní smlouvy, ale hned druhŧ několik. Základní dělení, které jsem 

odvodil z textu zákona je následující: 

                   - smlouvy o šíření díla (§ 22 AZ 1965) 

                   - smlouvy o vytvoření díla (§ 27 AZ 1965) 

                   - smlouvy o jiném uţití díla (§ 28 AZ 1965). 

 

 Naproti tomu Šebelová uvádí šest smluvních typŧ.
46

 Mé rozdělení vychází  

z dikce zákona, kdy v § 22 ods.2 AZ1965 zákonodárce pouţívá slova zejména, které 

uvozuje příkladný, tedy ne konečný výčet. Z toho dŧvodu neřadím např. nakladatelskou 

smlouvu jako samostatný smluvní typ (viz Šebelová), ale podřazuji ji pod smlouvy  

o šíření díla tak, jak to činí zákon. 

 

6.2 Subjekty smluvního práva 

 

 Subjekty (nositeli práv a povinností) smluvního práva autorského jsou dvě 

kategorie osob, ty osoby, co poskytují oprávnění k užití díla a osoby, které nabývají toto 

oprávnění. Na straně poskytovatele oprávnění vystupuje jen autor, jakožto fyzická 

osoba, a po jeho smrti jeho právní nástupce (dědic). Na straně poskytovatele oprávnění 

dílo užít tak stojí stejné osoby jako v našem současném zákoně. Na straně nabyvatele 

neboli uživatele pak stojí jakákoliv fyzická či právnická osoba. V původním znění 

zákona č. 35/1965 Sb. bylo na místě slova uživatel uveden pojem organizace (změna 

provedena novelou z roku 1996), což napovídá, že oprávnění dílo užít měly pouze 

právnické osoby, které byly oprávněny uvádět díla na veřejnost (§19 odst. 3 AZ35/1965 

Sb. v původním znění). 

 V případě smluv o vytvoření díla uţívá autorský zákon pro smluvní subjekty 

termíny autor (pro stranu zhotovitele) a objednatel. Autorem mŧţe být pouze fyzická 

osoba, kdeţto na straně objednatele mŧţe vystupovat jak osoba fyzická tak osoba 

právnická.   
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6.3  Dispozice s dílem, konsolidace práva 

 

 Autorský zákon č. 35/1965 Sb. se zabývá nakládáním (dispozicí) s dílem jen 

okrajově, a to v ustanoveních § 19 - 20 s tím, ţe § 20 byl zrušen zák. č. 89/1990 Sb. 

Zrušený paragraf pojednával o převodu práva dílo uţít do zahraničí, coţ autor mohl 

učinit jen prostřednictvím k tomu určené organizace. Podobně zněl i § 19 odst. 3, který 

stanovoval, ţe právo uvádění děl na veřejnost mohl autor převést pouze na stanovené 

organizace (zrušeno zák. č. 86/1996 Sb.). 

 Dispozicí s dílem se tak v současné době zabývá jen § 19 odst. 1 a 2. V prvním 

zmiňovaném odstavci § 19 autorský zákon praví: Autor může převádět jen právo dílo 

užít. Problematice převodu práva i uţití díla jsem se věnoval v kapitole č. 3, zde jen 

zmíním názor Kříţe, který toto ustanovení glosoval jako situaci, kdy zákon chrání 

autora před sebou samým.
47

 

 Dostáváme se k poslednímu ustanovení, a sice ustanovení § 19 odst. 2 AZ1965, 

které se zabývá právem převodu k uţití díla vŧči třetím osobám. Zákon zde stanovil, ţe: 

nabyvatel smí získané oprávnění převést na třetí osobu jen se svolením autora. Jedná se 

o ustanovení k ochraně osobnostních práv autorských, kdy se autorovi potvrzuje právo 

rozhodnout, kdo bude v konečném dŧsledku šířit jeho dílo. Na třetí osobu, na kterou za 

souhlasu autora přechází právo šířit dílo, přechází současně i povinnost, závazek toto 

dílo šířit. 

 Paragraf  21 AZ1965 se dotýká tzv. konsolidace práva. Jak bylo popsáno  

v kapitole 3, převodem práva dílo uţít se vţdy rozumí jen konstitutivní převod, tedy 

takový převod, kdy autorovi nezaniká jeho vlastní právo dílo uţít, pouze se do 

smlouvou stanovené míry omezí. Paragraf 21 AZ1965 pamatuje na situace, kdy dojde  

k zániku subjektu oprávněného dílo uţít. Zanikne-li právnická osoba nebo zemře-li 

fyzická osoba, na niž bylo převedeno právo užít dílo, bez právního nástupce, nabude 

opět autor práva rozhodovat o dalším užití díla. (§ 21 AZ1965). Oprávnění dílo uţít se 

tedy bez dalšího obnoví (konsoliduje) zpět u autora. To platí i v případě, kdy zanikne 

výhradní smlouva o uţití díla. 
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6.4 Odstoupení od smlouvy o šíření díla 

 

 Kromě obecné úpravy odstoupení od smlouvy podle ObčZ poskytuje autorský 

zákon uţivateli i autoru další moţnost, jak ukončit právní vztah v případě porušení 

smluvních povinností. Dle § 23 odst. 3 AZ1965 má autor právo odstoupit od smlouvy  

a ţádat navrácení díla, jestliţe nedojde k šíření díla ve lhŧtě určené ve smlouvě. Ačkoliv 

aktem odstoupení zaniká smlouva od počátku (ex tunc - tedy jakoby nikdy nevznikla), 

autor v rámci vypořádání neztrácí nárok na smluvenou odměnu.   

 Právo odstoupit od smlouvy je dáno i uţivateli, ovšem z jiných dŧvodŧ neţ  

u autora. Nárok na odstoupení uţivatele je upraven v § 23 odst. 2 AZ1965 a vychází  

z porušení ustanovení § 23 odst. 1 AZ1965, které diktuje povinnost autoru odevzdat dílo 

uživateli včas a upravené tak, aby mohlo být bez obtíží šířeno dohodnutým způsobem. 

Jedná se vlastně o vyjádření obecné hmotněprávní povinnosti plnit řádně a včas. Jestliţe 

tak autor neučiní bez závaţného dŧvodu a ani v dodatečně poskytnuté lhŧtě, pak má 

uţivatel právo odstoupit od smlouvy o šíření díla. Uţivatel nemusí dodatečně 

poskytnout lhŧtu k odevzdání díla, jestliţe ze smlouvy nebo z povahy díla vyplývá, ţe 

na pozdním plnění nebude mít uţivatel zájem (např. fixní smlouvy). Zanikne-li smlouva 

na základě tohoto ustanovení o odstoupení, náleţí uţivateli zpět to, co jiţ plnil autorovi 

v rámci autorské odměny. Smlouva totiţ stejně jako v prvním případě zaniká od počátku 

a jednalo by se o bezdŧvodné obohacení autora (přijetí odměny bez právního dŧvodu).    

 

 

6.5 Smlouvy o šíření díla (§ 22 AZ1965) 

 

 Smlouvy o šíření díla představují typický instrument, kterým dochází k udělení 

svolení k uţití díla osobou odlišnou od autora. Zákon nám poskytuje definici těchto 

smluv v první větě § 22 odst. 1 AZ1965. Smlouvou o šíření díla uděluje autor uživateli 

za odměnu svolení šířit své dílo. Ačkoliv se autorský zákon nezabývá vysvětlením 

pojmu šíření díla, Knap dovozuje z textu a smyslu zákona, ţe šíření díla je: každé 

zpřístupnění díla (ať ve formě hmotných rozmnoženin či ve formě nehmotné) okruhu 

osob přesahujícímu rámec osobního soukromí fyzické osoby (tj. rodiny a s ní spjatého 
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okruhu osobních přátel) nebo rámec vnitřní potřeby určité právnické osoby.
48

 Smlouva 

o šíření díla, je tedy smlouva, kdy autor (nebo jeho zástupce) poskytuje za odměnu 

souhlas právnické nebo fyzické osobě, aby tato osoba zpřístupnila autorské dílo třetí 

straně. Smlouva o šíření díla není pouze smlouva opravňující k šíření, ale i zavazující, 

jak to vyplývá z § 22 odst. 3 AZ1965. To znamená, ţe uţivatel, který získá oprávnění 

dílo šířit, je zároveň povinen (zavázán) toto dílo šířit. Pojmovými náležitostmi smlouvy  

o šíření díla jsou tedy udělení svolení k šíření díla, úplatnost a závazek organizace 

šíření díla uskutečnit.
49

 Citace vychází z pŧvodního znění zákona, které pracovalo  

s pojmem organizace. To bylo nahrazeno slovem uţivatel novelou č. 86/1995 Sb. 

 K podstatným obsahovým náleţitostem smluv o šíření díla podle § 22 odst. 3 

AZ1965 patří: 

                                                      - zpŧsob a rozsah šíření díla 

                                                      - čas, kdy se tak stane 

                                                      - autorská odměna 

                                                      - součinnost autora     

                                                      - doba, na kterou je smlouva sjednána 

                                                      - závazek uţivatele k šíření díla na svŧj účet. 

 

 Jedná se o podstatné, tedy obligatorní náleţitosti smluv o šíření díla, neupravení 

těchto náleţitosti má za následek absolutní neplatnost (§ 39 ObčZ). Jednotlivé 

podmínky ovlivňující obsahové náleţitosti mohou být stanoveny i tzv. hromadnými 

smlouvami. To ostatně předvídá zákon na základě ustanovení § 22 odst. 1 věty druhé 

AZ1965. Znění druhé věty zmíněného odstavce je výsledek novelizace z r. 1990 

(pŧvodní znění odkazovalo na nutnost schválení hromadných smluv ministerstvem 

školství a kultury). 

 Ad) Zpŧsob a rozsah šíření díla. Smlouva musí určit, v jakém rozsahu a jakým 

zpŧsobem bude dílo šířeno. Zpŧsob šíření vychází z jednotlivých zpŧsobŧ uţití díla. 

Jedná se vlastně o zprostředkování uţití díla. Mezi zpŧsoby šíření díla řadíme např. 

vydání díla, vysílaní televizi, rozhlasem, vystavení díla apod.  Rozsah šíření díla dělíme 

na věcný, územní a časový. Věcný rozsah se stanovuje s přihlédnutím ke zpŧsobu šíření 

díla a je-li to moţné, měl by být přesně kvantifikován (např. počet vydaných výtiskŧ). 
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Územním rozsahem rozumíme území, oblast, která bude šířeným dílem zasaţena (např. 

území ČR, území dosahu radiového signálu apod.). Časový rozsah šíření díla stanovuje, 

jak dlouho je uţivatel oprávněn dílo šířit.   

 Ad) Čas, kdy se tak stane. Smlouva stanoví, od kdy je moţno šířit předmětné 

dílo a zároveň od kdy je uţivatel povinen toto dílo šířit. 

 Ad) Autorská odměna. Poţadavek na úplatnost smluvního vztahu vychází z § 13 

odst. 1 AZ1965. Při každém užití díla náleží autorovi, s výjimkami uvedenými v §15, 

autorská odměna. Pŧvodní znění autorského zákona před novelou z r. 1996 vztahovalo 

výši odměny k hodnotě díla a jeho společenskému významu (formulace po roce 1990 - 

významu pro společnost). Výše odměny primárně vychází z vŧle stran, obvykle se 

stanovuje jako pevná částka nebo poměrná (procento z prodeje), popř. kombinací 

obojího. Výše odměny pro některé zpŧsoby šíření díla byly určovány vyhláškou 

Ministerstva školství nebo Ministerstvem kultury (např. vyhl. č. 115/1991). 

 Ad) Součinnost autora. Pod tímto pojmem mŧţeme v širším významu chápat 

souhrn povinností autora, týkající se šíření díla. Patří zde např. smluvní ustanovení  

o spolupráci při propagaci díla. V uţším kontextu se součinností autora zabývá § 23 

odst. 1 AZ1965, kde je řečeno: Autor je povinen odevzdat dílo uživateli včas a upravené 

tak, aby mohlo být bez obtíží šířeno dohodnutým způsobem. 

 Ad) Doba, na kterou je smlouva sjednána – viz časový rozsah šíření díla. Telec 

zde správně upozorňuje, ţe se nejedná o nejšťastnější označení, zákonodárce měl de 

facto na mysli dobu trvání práv a povinností, které se však mŧţe od doby platnosti 

smlouvy lišit.
50

 

 Ad) Závazek uţivatele k šíření díla na svŧj účet. Smlouva musí vyjadřovat 

závazek toho, kdo dílo šíří, ţe tak činí na svŧj účet, svým jménem a na svou 

zodpovědnost. Stejně tak bude vyjádřena i povinnost šiřitele díla tak učinit.    

 

 Co se týče formy smluv o šíření díla, pak zákon stanovil obligatorní poţadavek 

písemné formy, pokud ministerstvo kultury nestanoví jinak (§22 odst. 4 zák. 35/1965 

Sb.). Ministerstvo vydalo vyhl. č. 55/1978 Sb., kterou povolilo pro taxativně určené 

případy pouţití i jiné neţ písemné formy (na základě dohody stran). Mezi tyto případy 

patří např.: veřejný přednes literárního díla, neputovní výstava fotografického díla nebo 
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uveřejnění literárního díla v periodickém tisku. 

 Jak jiţ bylo řečeno, zákon uvádí v § 22 odst. 3 AZ1965 pouze příkladný výčet 

smluv o šíření díla. Patří sem zejména smlouva nakladatelská, smlouva o veřejném 

provozování díla, smlouva o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla, 

smlouva o šíření snímků zvukového záznamu díla a smlouva o vysílání díla rozhlasem 

nebo televizí. Text zákona se zabývá pouze prvními třemi jmenovanými smlouvami  

a stejně tak v následujících odstavcích učiním já. Pro níže uvedené smlouvy platí stejné 

charakteristiky, zejména podstatné náležitosti, jako pro obecnou smlouvu o šíření díla. 

 

6.5.1 podkategorie: Smlouva nakladatelská 

 

 Nakladatelská smlouva představuje jeden ze základních pilířů šíření autorského 

díla. Základní definici a zároveň i výčet pojmových znaků nám nabízí autorský zákon v 

§ 24 odst.1 AZ1965: Smlouvou nakladatelskou udílí autor nakladateli svolení vydat dílo 

slovesné, dílo hudebně dramatické nebo hudební, dílo výtvarných umění anebo dílo 

fotografické, a nakladatel se zavazuje na svůj účet dílo vydat, učinit opatření k jeho 

šíření a vyplatit autorovi odměnu. Subjekty této smlouvy jsou autor na straně 

poskytovatele oprávnění a nakladatel. Před rokem 1996 bylo uţíváno pojmu 

nakladatelství. Pojem nakladatel splývá pro potřeby autorského práva se slovem 

vydavatel, ale praxe jednotlivé pojmy rozlišuje, proto je lépe dodržovat formulační 

přesnost. Pro která díla je možno uzavřít nakladatelskou smlouvu je v zákoně určeno 

úplným výčtem, což znamená, že dílo musí spadat pod jednu z kategorií určenou v § 24 

odst. 1 AZ1965, jinak se nejedná o nakladatelskou smlouvu, ale o jinou smlouvu  

o šíření díla. 

 Nakladatelská smlouva dle odst. 2 § 24 AZ1965 byla jedinou smlouvou o šíření 

díla, která byla ze zákona uzavírána jako výhradní (exklusivní). Tato výhradnost 

spočívala v omezení autora v dispozici dílem po dobu platností nakladatelské smlouvy 

pro další vydání díla u jiného nakladatele, jestliže prvotní nakladatel k tomu neudělil 

souhlas. Toto se netýkalo pouze souborného vydání děl nebo vydání díla v periodické 

publikaci. Jednalo se o ustanovení, které reflektovalo a chránilo výhradně majetkové 

zájmy nakladatele. Toto znevýhodnění autora bylo naopak kompenzováno v ustanovení 
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odst. 3 § 24 AZ1965, které pamatovalo na případnou nečinnost nakladatele, jestliže 

vydané dílo již bylo rozebráno před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. 

V tom případě mohl autor žádat po nakladateli další vydání svého díla. Jestliže autorovi 

nebylo vyhověno do 6 měsíců, získal autor volnost jednat o vydání díla jiným 

nakladatelem. Uvedené ustanovení je odrazem oprávněné snahy autora o řádné 

hospodářské zhodnoceni jeho díla.     

 Osobní vztah autora k jeho dílu se odráží v zák. ustanovení § 25 AZ1965, které 

hovoří o tzv. autorské korektuře. Autor je oprávněn provést autorskou korekturu svého 

díla (§25 odst.1 AZ1965). Tím se zdůrazňuje oprávnění autora ovládat a nakládat se 

svým dílem až do okamžiku jeho vydání. Zákonodárce měl především na mysli umožnit 

autorovi finálně zrevidovat a posoudit kvality svého díla před vydáním. Nebude-li 

autorovi autorská korektura povolena a současně hrozí-li, že by došlo k užití díla 

způsobem snižujícím jeho hodnotu, pak má autor právo od smlouvy odstoupit a žádat 

vrácení díla, aniž by tím ztrácel nárok na autorskou odměnu (§25 odst.2 z. č. 35/1965 

Sb.).   

 

6.5.2 podkategorie: Smlouva o veřejném provozování díla 

 

 Smlouva o veřejném provozování díla patří k rodině smluv o šíření díla. 

Smlouvou o veřejném provozování díla udílí autor provozovateli svolení provozovat dílo 

divadelní nebo hudební a organizace se zavazuje na svůj náklad dílo provozovat  

a zaplatit autorovi odměnu (§ 25 AZ1965). V původním znění tohoto zákona bylo místo 

pojmu provozovatel uvedeno slovo organizace (až do novely z r. 1996) Stejně jako  

u jiných smluv o šíření díla, i zde se jedná se o smlouvu opravňující i zavazující. Na 

jedné straně stojí závazek autora svolit k užití díla, na straně druhé právo i povinnost 

provozovatele veřejně uvést předmětné dílo a zaplatit autorovi odměnu. Rozsah svolení 

k užití díla, jestliže nebylo dohodnuto jinak, byl omezen pouze na veřejné provozování, 

nezahrnoval práva k jinému šíření díla (např. televizní šíření apod.). Obligatorní znaky 

těchto smluv vycházejí z § 22 odst. 3 AZ1965, stejně tak je povinná písemná forma. 

 Ačkoliv text zákona nerozlišoval mezi jednotlivými druhy, či způsoby veřejného 

provozování díla, pravděpodobně díky rozdílnému pojetí předchozího zákona  
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(z. 115/1953 Sb.) se zachovalo v předpisech nižší právní síly dělení na veřejné 

provozování děl divadelních (koncerty, divadelní představení) a nedivadelních 

(provozování hudby na veřejnosti apod.), a to až do roku 1992. Uzavírání smluv  

o veřejném provozování nedivadelních děl bylo zjednodušeno (nabývala se tzv. malá 

autorská práva). Po roce 1992 už nebyl tento právní stav obnoven. 

 Podle ustanovení § 44 aut. zák. (§ 72 aut. zák. z r. 1953) bylo vyhláškou MŠK č. 

99/1958 Ú.l. (§ 10) přiznáno ochranným organizacím autorským výhradní oprávnění, 

aby v rámci své působnosti udílely svolení k užití děl a vybíraly autorské odměny . ..
51

 

Citovaná vyhláška byla zrušena v r. 1992, ustanovení § 44 v roce 1995. Ochranné 

organizace ztratily výhradní oprávnění, ale nadále ve většině případů poskytovala 

svolení k užití díla. 

 

6.5.3 podkategorie: Smlouva o šíření díla půjčováním nebo pronájmem 

rozmnoženin díla 

 

 Novelou č. 86/1996 Sb. byl zákonodárcem v reakci na komunitární právo do 

autorského zákona přidán paragraf 26a o šíření děl pronájmem a pŧjčováním 

rozmnoţenin díla. Tuto změnu, jak správně podotýká Knapp
52

, nelze chápat jako legální 

zavedení nového zpŧsobu uţití díla, ale pouze jako doslovné zvýraznění těchto zpŧsobŧ 

uţití. Zákonný výčet zpŧsobŧ šíření díla uvedený v § 22 odst. 2 AZ1965 je pouze 

příkladný a pŧjčování a pronájem děl jsou z povahy věci jejich podmnoţinou.   

 Ze smlouvy o šíření díla půjčováním (angl. lending, něm. Verleih) rozmnoženin 

díla (tj. věcí, na nichž je dílo hmotně zachyceno) vzniká nabyvateli oprávnění současně 

 i závazek šířit dílo tím, že bude třetím osobám (veřejnosti) bezplatně přenechávat 

formou výpůjčky rozmnoženiny díla k dočasnému užívání, jakož i závazek zaplatit 

autorovi díla za toto šíření autorskou odměnu.
53

 Autorskoprávní vztah vzniká jen mezi 

autorem a nabyvatelem. Následně pak nabyvatel uzavírá nezávisle na autorovi smlouvu 

o pŧjčce (dle ObčZ) se třetími osobami. 

 Smlouva o šíření díla pronájmem se od přechozího typu liší jen úplatnosti 
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smluvního vztahu mezi nabyvatelem a třetími osobami (nájemní smlouva dle ObčZ). 

Pro autora jako primárního kontraktora bude dle mého názoru největší rozdíl ve výši 

sjednané odměny. Smlouvy bývaly ve většině případŧ uzavírány příslušnými 

autorskými organizacemi. Smlouvy o pŧjčování a pronájmu rozmnoţenin spadají pod 

smlouvy o šíření díla, proto musely být bez výjimky uzavírány v písemné formě.     

 

 

6.6 Smlouvy o vytvoření díla 

 

 Nejvýstiţnější definici smlouvy o vytvoření díla nám poskytuje přímo autorský 

zákon v ust. § 27 odst. 1 AZ1965. Smlouvou o vytvoření díla se zavazuje autor vytvořit 

pro objednatele za odměnu literární, vědecké nebo umělecké dílo a uděluje svolení, aby 

objednatel díla užil k účelu smlouvou vymezenému. Ačkoliv autorský zákon přímo 

neodkazuje na občanský zákoník, je zřejmé nejen ze shodného pojmu objednatel, ţe 

smlouva o dílo, upravená v občanském zákoníku, byla inspirací pro úpravu smluv  

o vytvoření díla. Mŧţeme tak prohlásit, ţe smlouva o vytvoření díla je specialitou  

k občanskoprávní smlouvě o dílo. Hlavními rozdíly mezi smlouvou o dílo  

a autorskoprávní smlouvy o vytvoření díla jsou v povaze díla - dílo musí být 

nehmotným statkem, který zároveň splňuje znaky díla podle autorského zákona  

(§ 2 AZ1965) a v udělení svolení uţít objednané dílo k účelu ve smlouvě uvedeném. 

Dílo musí být ve smlouvě náleţitě určeno (popsáno) a individualizováno. Na rozdíl od 

smlouvy o šíření díla a smlouvy o jiném uţití díla, je smlouva o vytvoření díla z 

hlediska uţití díla smlouvou pouze opravňující (objednatel nemá povinnost dílo uţít). 

Pojmové znaky smlouvy o vytvoření díla jsou trojí:                                                                          

                                                                    - osobní závazek autora vytvořit dílo   

                                                                    - úplatnost 

                                                                    - sjednaný účel užití díla 

 

 Ad) osobní závazek autora vytvořit dílo. Autor je povinen vytvořit dílo osobně 

(§27 AZ1965). Ze smlouvy o vytvoření díla vzniká osobní závazek autora, z čehož 

vyplývají dva důsledky. Tento závazek vytvořit dílo je nevynutitelný a zároveň autor je 
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ve vytvoření díla nezastupitelný. Obě tyto vlastnosti jsou výsledkem specifického a 

výrazně individualizovaného procesu autorské tvorby, ke kterému dochází u autora při 

vytváření díla, a promítají se i do dalších charakteristik této smlouvy. 

 Ad) úplatnost. Autorovi za vytvoření díla přináleží autorská odměna (§27 

AZ1965). Nárok na odměnu vzniká ze zákona okamžikem odevzdání díla, není-li 

uvedeno jinak. Výše odměny závisí na dohodě stran, v minulosti byly pro některé 

způsoby užití stanoveny sazebníky odměn. Ustanovení o úplatnosti smlouvy o vytvoření 

díla je kogentní povahy a nemůže být vyloučeno ani dohodou stran (§14 odst. 3 

AZ1965). 

 Ad) sjednaný účel užití díla. Zákon omezuje účel užití vytvořeného díla. Účelem 

podle této smlouvy musí být pojmově jen soukromé užití (nikoli uveřejnění díla), protože 

jinak by byla tato smlouva smíšená se smlouvou o šíření díla (jak k tomu také v praxi 

podle okolnosti užití díla leckdy dochází).
54

 

 Z daných charakteristik vyplývají i jistá specifika týkající se zániku právního 

vztahu ze smlouvy. Kromě běžných okolností zániku právního vztahu (splnění, uplynutí 

času) sem patří i smrt autora. Autor jakožto tvůrce, kdy vytvářené individualizované 

dílo je výsledkem jedinečných autorových vlastností, je v tomto procesu nezastupitelný 

(viz výše), proto také jeho smrtí závazek k vytvoření díla zaniká a nepřechází na dědice. 

Zákon speciálně upravuje i odstoupení od smlouvy na straně objednatele. V případě, 

kdy vytvořené dílo neodpovídá dílu určenému ve smlouvě nebo má vady znemožňující 

jeho použití k ve smlouvě uvedenému účelu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

Jestliže jsou vady odstranitelné, musí objednatel poskytnout autorovi přiměřenou lhůtu 

k odstranění, teprve pak může odstoupit od smlouvy (§ 27 odst. 3 AZ1965).       

 Smlouvy o vytvoření díla jsou ze zákona smlouvami neformálními, tj. není 

vyžadována písemná forma. Strany si písemnou podobu mohou dohodnout. 

 

6.7 Smlouvy o jiném užití díla 

 

 Ačkoliv zákonodárce v zákoně vyčlenil smlouvám o jiném užití díla samostatný 

nadpis, dále se těmito smlouvami zabývá pouze v paragrafu 28, a to tak, že pouze 
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odkazuje na přiměřené užití ustanovení §22 a §23 odst. 3 autorského zákona č. 35/1965 

Sb. Jiným užitím díla, vyjádřeno negativní definicí, jsou taková užití, kdy se nejedná ani 

o vytvoření díla a ani o šíření díla dle §22 AZ1965. V praxi se tím rozumí především 

zpracování díla, překlad díla, změny díla, zařazení do díla souborného nebo užití díla  

k vytvoření díla filmového.    

 Podstatné obsahové náležitosti smluv o jiném užití díla přiměřeně vycházejí  

z náležitosti smluv šíření díla (odkaz na § 22 odst. 3 AZ1965). Smluvním stranám je tak 

dána relativně značná volnost v určování obsahu smlouvy a tím pádem i práv  

a povinností jednotlivých subjektů. Nejednotný názor panuje v otázce, zda je tato 

smlouva jen opravňující, nebo i zavazující. Telec se domnívá, že závaznost vyplývá bez 

dalšího díky, byť jen přiměřenému, užití ustanovení § 22 odst. 3 AZ1965
55

. Naopak 

Knapp zastává pojetí, ke kterému se přikláním i já, že více záleží na sjednaném obsahu 

konkrétní smlouvy. Jen v tom případě, že smlouva kromě práva stanoví i povinnost díla 

užít, přichází v úvahu přiměřené použití ustanovení § 23 odst. 3 o právu autora 

odstoupit od smlouvy při nesplnění této povinnosti ve lhůtě stanovené ve smlouvě.
56

 

 Forma smluv o jiném užití díla nebyla stanovena, bylo tedy možné tyto smlouvy 

uzavírat i ústně nebo konkludentně. 
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7 AUTORSKÝ ZÁKON č. 121/2000  Sb. Z HLEDISKA 

SMLUVNÍHO PRÁVA 

 

 Tato kapitola je věnována smluvnímu právu v současném autorském zákoně. 

Zabývat se budu výhradně instituty a ustanoveními danými tímto zákonem, s jednou 

výjimkou. Vzhledem k tomu, ţe nový autorský zákon neupravuje smlouvy o vytvoření 

díla (smlouvy o dílo) a ponechává tuto úpravu víceméně (§ 61 AZ2000) v dispozici 

občanského a obchodního zákoníku, závěrem této kapitoly pojednám o těchto dvou 

kodifikacích s úmyslem stručně popsat základní charakteristiky smluv o dílo.   

            

7.1 Licenční smlouva 

 

 Při tvorbě zák. č. 121/2000 Sb. zákonodárce recipoval moderní pohled na 

soukromé právo a do smluvního práva vnesl výraznou dispozitivní volnost. Jejím 

odrazem je i jednotný typ autorskoprávní smlouvy, která se poprvé v naší 

autorskoprávní historii nazývá licenční (AZ1965 znal termín licence pouze ve spojení 

nucené a zákonné licence). Nakládání s výlučným majetkovým právem užít dílo se 

uskutečňuje zásadně typovou autorskoprávní licenční smlouvou, jíž autor uděluje 

oprávnění (souhlas) k užití díla a jíž nabyvatel získává majetkové oprávnění příslušné 

dílo užít (§ 12 odst. 1 AutZ).
57

 Pouţití pojmu licence (z latinského licet - dovolení) 

vychází ze snahy odlišit translativní právní převod (zcizení) od převodu konstitutivního 

a vyhnout se tak poněkud zavádějícímu názvosloví. Ačkoliv je to poprvé, kdy je pojem 

licence pouţit v autorském právu, v jiných oblastech práv nehmotných statkŧ je 

poměrně běţné. Poprvé se s licencí v českém právu setkáváme v obchodním zákoníku 

jiţ v roce 1991. Český právní řád zná vedle autorskoprávní licenční smlouvy ještě 

typovou licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví (srov. § 508 a násl. 

ObchZ, srov. rovněž zvláštní ustanovení o licenčních smlouvách v jednotlivých 

průmyslověprávních zákonech) a běžně jsou v praxi uzavírány inominátní licenční 
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smlouvy k jiným nehmotným statkům.
58

 

 Legální definici licenční smlouvy nám poskytuje autorský zákon v § 46 odst. 1 

AZ2000. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo 

užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném 

nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno 

jinak, poskytnout autorovi odměnu. Z typové autorskoprávní smlouvy (neboli smlouvy 

licenční) dle této definice vzniká synallagmatický vztah, tedy takový vztah, kdy vznikají 

oběma subjektŧm práva i povinnosti. Na rozdíl od autorského majetkového práva, které 

je právem absolutním (závazek nerušit pŧsobí proti všem), je vztah z licenční smlouvy 

vztahem relativním, coţ znamená, ţe závazky z licenční smlouvy zavazují jen 

jednotlivé subjekty smlouvy. Obsahem pojmového závazku autora z licenční smlouvy 

(který je často autorovým závazkem jediným), je poskytnutí oprávnění užít dílo,  

tj. licence.
59

 Naproti tomu stojí závazek nabyvatele poskytnout autorovi odměnu a dílo 

uţít (§ 46 odst. 3 AZ2000). Autorskoprávní licenční smlouva tak představuje moderní  

a funkční zpŧsob kontraktace mezi autorem a nabyvatelem. 

    

7.2 Subjekty licenční smlouvy 

  

 Subjekty licenční smlouvy jsou poskytovatel licence (licenciant) a nabyvatel 

licence (licenciát, licenciář). Na straně poskytovatele stojí bezvýjimečně autor 

(spoluautoři), po jeho smrti jeho právní nástupce (dědicové, kolektivní správce apod.). 

Nabyvatelem licence může být zásadně jakákoliv právnická či fyzická osoba bez ohledu 

na sídlo, bydliště, místo podnikání či občanství.
60

 U zvláštního druhu licenční smlouvy, 

tzv. kolektivní licenční smlouvy, vstupuje na pozici poskytovatele licence kolektivní 

správce. Bude se tak dít jen u správy těch majetkových práv, které zákon prohlašuje za 

povinně kolektivně spravovaná (§ 96 a násl. AZ2000) 
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7.3 Podstatné obsahové náležitosti autorskoprávní smlouvy 

 

 Jistou výjimku ve smluvním právu autorském, které je jinak postaveno převáţně 

na dispozitivních ustanoveních, představují podstatné obsahové náleţitosti. Jedná se  

o obligatorní znaky, které musí kaţdá autorskoprávní smlouva splňovat pod sankcí 

absolutní neplatnosti (§ 39 ObčZ). Co se těmito znaky rozumí, uvádí zákon v jiţ 

citovaném kogentním ustanovení § 46 odst. 1 AZ2000. Licenční smlouvou autor 

poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým 

způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném,  

a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout 

autorovi odměnu. Podstatnými obsahovými náleţitosti autorskoprávní smlouvy 

(essentialia negotii) dle tohoto zákona tedy jsou: 

                           - určení díla   

                           - projev vŧle směřující k poskytnutí souhlasu k uţití díla 

                           - ujednání o odměně. 

 

 Dílo, zcela v souladu se soukromoprávní smluvní naukou, musí být ve smlouvě 

náleţitě individualizováno, tzn. určeno co nejpřesněji tak, aby určení naplňovalo znaky 

určitého právního úkonu dle § 37 ObčZ. Míra určitosti znakŧ díla ve smlouvě vychází 

především z charakteru autorského díla a z potřeb smluvních stran. Mezi typické znaky 

autorského díla patří např. uvedení názvu díla, druhu díla, bliţší určení obsahu a povahy 

díla, zpŧsob provedení díla apod. U některých typŧ děl se určitosti dosahuje pořízením 

obrazové dokumentace díla i zachycením dalších charakteristik a vlastností, která jsou 

pro daná díla typická. 

 Projev vŧle, směřující k poskytnutí souhlasu k uţití díla, musí splňovat 

poţadavky dle ustanovení § 35 ObčZ. Musí být učiněn váţně, srozumitelně, určitě  

a zpŧsobem nevzbuzujícím pochybnost. 

 Ačkoliv je licenční smlouva koncipována zásadně jako úplatná, tedy podstatnou 

náleţitostí smlouvy je ujednání o odměně (úplatě), pojmovým znakem není samotná 

odměna, ale ono ujednání o odměně samotné. To znamená, ţe licenční smlouva mŧţe 

být bezúplatná, ale ujednání o bezúplatnosti musí být ve smlouvě sjednáno nebo 

z jednání stran musí vyplývat, ţe chtějí smlouvu uzavřít bezúplatně (konkludentně). 
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7.4 Pravidelné obsahové náležitosti autorskoprávní smlouvy 

 

 Pravidelnými obsahovými součástmi autorskoprávních licenčních smluv 

(naturalia negotii) jsou taková ujednání, která sice svou nepřítomností nezpŧsobují 

neplatnost smluv, ale naopak jejich existence je takřka nezbytná pro vykreslení 

komplexnosti uzavíraného právního vztahu. V praxi k nim patří zejména: 

                       - zpŧsob uţití díla (demonstrativní výčet dle § 12 odst. 4 AZ2000) 

                       - rozsah uţití díla (územní, časový, mnoţstevní, věcný) 

                       - povinnost vyuţít licenci (§ 46, odst. 3 AZ2000) 

                       - čas uţití díla 

                       - součinnost autora 

                       - exkluzivita licence (licence výhradní a nevýhradní) 

                       - nakládání s licencí vŧči třetím stranám (podlicence, postoupení licence) 

                       - konkretizace úhrad licenční odměny
61

 

 

 Jednotlivé pravidelné obsahové náleţitosti nabývají rŧzné dŧleţitosti na základě 

typu díla a zpŧsobu uţití. Zde rozpracovávám první tři body - zpŧsob, rozsah uţití díla  

a povinnost vyuţít licenci. K dalším bodŧm se vracím níţe v rámci samostatných 

podkapitol. 

 Ad) zpŧsob uţití díla. Uţitím díla má zákon na mysli především uţití díla dle  

§ 12 AZ2000. Výčet moţných zpŧsobŧ uţití je pouze demonstrativní a strany si mohou 

zvolit i zpŧsob odlišný. Významné omezením smluvní svobody stran je dáno pouze  

v § 46 odst. 2 AZ2000, a to následujícího znění: Autor nemůže poskytnout oprávnění  

k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Toto 

kogentní ustanovení vychází z předpisŧ občanského práva o určitosti úkonŧ (§ 37 

ObčZ) a ze zákazu vzdání se práv, jeţ mohou vzniknout v budoucnu (§ 574 odst. 2 

ObčZ). Jedná se o institut primárně chránící majetkové zájmy autora, jakoţto slabší 

smluvní strany.    

 Ad) rozsah uţití díla. Základní dělení rozsahu licencí je na licence omezené  
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a neomezené. Omezené licence právní nauka na základě § 50 odst. 1 AZ2000 dále 

rozřazuje co do zpŧsobu omezení na licence územní, časové, věcné, mnoţstevní  

a zpŧsobové. V případech, kdy v licenční smlouvě není uveden rozsah uţití díla, nabízí 

zákon řešení v ust. § 50 odst. 2 a násl. AZ2000. Jedná se o dispozitivní ustanovení  

(tzn. mohou být smlouvou vyloučena) postavená na předpokladu účelu rozsahu licence. 

Svou podstatou jde o výkladové pravidlo, podle kterého se rozsah poskytnuté licence  

k užití díla v pochybnostech posuzuje podle účelu licenční smlouvy.
62

 Tato ustanovení ve 

svém dŧsledku chrání autora a dopřávají mu výhodnější smluvní pozici. V případech, 

kdy smlouva rozsah nestanoví a ani účel smlouvy nepomŧţe určit její rozsah, nabízí 

zákon řešení pomocí tzv. domněnek. Jednotlivé zákonné domněnky uvádím u kaţdého 

rozsahu uţití díla zvlášť. 

 Územním omezením licence se chápe určení oblasti (region, stát, ale i např. 

budova apod.), pro kterou nabyvatel získá oprávnění dílo uţít. Zákonná domněnka pro 

případ, kdy není územní rozsah ujednán, předpokládá, ţe rozsah licence platí pro celé 

území České republiky (§ 50 odst. 3 písm. a) AZ2000). 

 Časové omezení licence, tedy doba, pokdy má nabyvatel právo dílo uţít, je 

omezena extrémním údajem, kterým je uplynutí délky trvání majetkových práv (poté se 

dílo stává dílem volným). Pokud není sjednáno jinak nebo nevyplývá-li jiné omezení  

z účelu smlouvy, je licence z časového hlediska omezena dobou obvyklou, ne však delší 

než jeden rok. Doba běţí od okamţiku poskytnutí licence, u děl na zakázku aţ od 

momentu předání díla nabyvateli. (§ 50 odst. 3 písm. b) AZ2000).   

 Mnoţstevní omezení licence, pokud není ujednáno jinak, vychází z mnoţství 

uţití, které je pro dané dílo a zpŧsob uţití obvyklé (§ 50 odst. 3 písm. c) AZ 2000). 

Mnoţstvím uţití se rozumí např. počet vydaných knih, počet filmových repríz apod. To, 

zda je daný zpŧsob uţití obvyklý, bývá v případě sporu předmětem posouzení soudním 

znalcem. 

 Kromě výše zmiňovaného výčtu omezení, rozlišuje zákon i tzv. negativní 

omezení rozsahu licence, které se dotýká moţného zásahu do výlučných osobnostních 

práv autora (§ 51 AZ 2000). Výlučnými právy se zde rozumí právo na označení 

autorství a nedotknutelnost díla. Zákon dispozitivně omezuje nabyvatele v nakládání  

s těmito právy. Autor však mŧţe svolit k zásahu do těchto práv, popř. nabyvatel mŧţe 
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upravit dílo jen tehdy, jestliţe k tomu autor dal svolení nebo se dá vzhledem  

k okolnostem předpokládat, ţe by se změnou souhlasil (a jen tehdy, kdy si případné 

změny nevyhradil autor sám pro sebe). 

 Ad) povinnost vyuţít licenci. V českém autorském právu se v minulých 

úpravách na autorskoprávní smlouvu pohlíţelo zásadně nejen jako na smlouvu 

opravňující (oprávnění nabyvatele k uţití díla), ale i jako na smlouvu zavazující 

(závazek nabyvatele dílo skutečně uţít). Současná úprava AZ posunula toto pŧvodně 

kogentní ustanovení do dispozitivní roviny, coţ znamená, ţe strany se od tohoto 

ustanovení mohou odchýlit a povinnost nabyvatele vyuţít licenci v licenční smlouvě 

vyloučit. Ujednání o zrušení povinnosti vyuţít licenci však musí být ve smlouvě 

výslovně uvedeno, jinak platí opak a nabyvatel bude zavázán dílo uţít (§ 46 odst. 3 

AZ2000). 

 

7.5 Vedlejší obsahové náležitosti autorskoprávní smlouvy 

  

 Dispoziční smluvní svoboda umoţňuje stranám vkládat do smluv i tzv. vedlejší 

ujednání (accidentalia negotii), která pomáhají upřesnit detaily a jemné nuance 

vznikajícího právního vztahu. Patří sem např. ujednání o zpŧsobu označení autorství, 

zajištění závazku poskytnout licenční odměnu, podmínky účinnosti smlouvy, právo 

opce apod.  

 

7.6 Forma autorskoprávních licenčních smluv 

 

 Autorský zákon je z dŧvodu usnadnění soukromoprávního styku postaven na 

zásadě bezformálnosti právních úkonŧ, proto nepřekvapí, ţe licenční smlouva nemá 

předepsanou ţádnou formu. Platné jsou smlouvy uzavřené ústně i tzv. konkludentně 

(zřejmým souhlasem). Výjimkou je pouze uzavření licenční smlouvy výhradní (§ 47 

AZ2000), kdy zákon poţaduje písemnou formu z dŧvodu zvýšení právní jistoty 

účastníkŧ i třetích osob. Licenční smlouva výhradní, která by nebyla uzavřena písemně, 

je neplatná (§ 40 odst. 1 ObčZ). Podmínku písemné formy nacházíme také u licenčních 
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smluv kolektivních a hromadných (§101 AZ). 

 

7.7 Licence výhradní a nevýhradní 

 

 Strany licenční smlouvy si mohou dispozitivně ujednat exkluzivitu (výhradnost) 

uţití díla  nabyvatelem. V případě, ţe tak neučiní, zákon předpokládá, ţe se jedná  

o licenci nevýhradní (§ 47 odst. 1 AZ2000). Opačný přístup představuje smlouva 

nakladatelská (viz. níţe), u které zákon naopak předpokládá její výhradnost (§ 56 odst. 

2 AZ2000). Licenční smlouvy, kde je poskytovatelem kolektivní správce jsou vţdy 

nevýhradní. Výhradnost je vlastnost licence, která spočívá v omezení výlučného 

autorského práva poskytovatele licence co do možnosti užití díla jinými osobami i jím 

samým.
63

 Poskytuje-li autor výhradní licenci, ztrácí zároveň ve stejném rozsahu aktivní 

legitimaci k obraně (§ 41 AZ2000). Licence z hlediska výhradnosti mŧţeme rozdělit na: 

 - nevýhradní licence - poskytovatel není nijak omezen v poskytnutí licence 

dalším osobám a ani ve svém právu dílo uţívat. 

 - výhradní licence výlučné - poskytovatel nesmí dílo poskytnout třetí osobě  

v rozsahu výlučné licence, stejně tak mu samotnému není umoţněno uţívat dílo 

zpŧsobem, v jakém výhradní licenci poskytl. 

 - výhradní licence omezené - poskytovatel je omezen pouze ve svém právu 

poskytnout shodnou licencí třetí straně, sám však mŧţe uţívat dílo stejným zpŧsobem 

bez omezení.   

 Stav, kdy poskytovatel nabízí další licenci ve stejném rozsahu novému 

nabyvateli i přes to, ţe jiţ byla uzavřena dřívější výhradní licenční smlouva, nazýváme 

střet licencí. Nová licenční smlouva by v tomto případě byla absolutně neplatná, za 

předpokladu, ţe by nabyvatel dřívější licence neudělil písemně souhlas s touto druhou 

licencí. Souhlas výhradního nabyvatele mŧţe být udělen i zpětně, udělením souhlasu 

však nedochází automaticky k zániku první (tj. výhradní) licence (§ 47 odst. 5 AZ2000). 
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7.8 Licenční odměna 

 

 Odměna za udělení licence, resp. ujednání o odměně z licence je jedním  

z podstatných pojmových znakŧ (essentialia negotii) typové autorskoprávní licenční 

smlouvy. Zákon tak pŧsobí k ochraně autora, jakoţto hospodářsky slabší smluvní strany. 

Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo v ní 

musí být alespoň stanoven způsob jejího určení (§ 49 odst. 1 AZ2000). Zákon tedy 

dispozitivně připouští moţnost sjednat licenční smlouvu jako neúplatnou, ale jen za 

předpokladu, ţe je toto výslovně ve smlouvě uvedeno. Moţnosti, jak sjednat výši 

licenčních odměn, uvádí zákon v kogentních ustanoveních § 49 AZ2000. Ujednání  

o licenční odměně dle citovaného paragrafu mŧţe nabývat těchto podob: 

  - výslovné ujednání o autorské odměně   - stanovení výše odměny   

                                                                            - zpŧsob určení odměny 

                  nebo 

  - jiné ujednání   - konkludentní (pak se má za to, ţe licenční odměna  

                                   bude stanovena v obvyklé výši) 

                                     -  ujednání o bezúplatnosti licence 

 

 Strany licenční smlouvy se mohou přiklonit ke kterékoliv z uvedených variant. 

V případě, kdy ve smlouvě není uveden ani jeden z výše uvedených zpŧsobŧ, je 

smlouva neplatná (§ 49 odst. 2 AZ2000). 

 Odměna, na které se smluvní strany dohodly a kterou je nabyvatel licence 

povinen platit, mŧţe nabývat nejrŧznějších forem. Typické je dělení na odměny 

stanovené pevnou částkou (paušální - např. jednorázová odměna za uţití fotografie) a na 

odměny výnosové (proporcionální). V praxi jsou časté i kombinace uvedených forem 

(jednu část odměny tvoří pevná částka, druhá část se odvíjí od úspěšnosti prodeje). 

Zákon upřednostňuje druhou jmenovanou metodu, neb se domnívá, ţe odměna by měla 

odráţet hospodářský význam a tím pádem i ziskovost poskytnuté licence. Od novely  

č. 216/2006 Sb. tak přibyl v autorském zákoně odst. 7 § 49 AZ2000, který vychází  

z představy o spravedlivé odměně a přiznává autorovi právo na přiměřenou dodatečnou 

odměnu v těch situacích, kdy jiţ stanovená odměna nebyla výnosového charakteru a její 

výše byla ve zřejmém nepoměru k zisku z poskytnuté licence. 
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 Pro případ, kdy je stanovena licence výnosová, poskytuje zákon autorovi 

(poskytovateli licence) kontrolní oprávnění vŧči nabyvateli licence, aby tak mohl zjistit 

skutečný výnos z licence. Jedná se o právo relativní (na straně nabyvatele je dána tzv. 

ediční povinnost seznamovat poskytovatele s výsledky hospodářské činnosti  

v souvislosti s udělenou licencí) a autor, či jiný poskytovatel licence nesmí vyuţít 

získané informace jinak, neţ ke zjištění skutečného zisku z licence (§ 49 odst. 4 a 5 

AZ2000). 

 Odměna mŧţe být jak peněţitá, tak i např. naturální (odměna v podobě většího 

počtu  výtiskŧ knihy apod.), zákon v tomto bodě neklade ţádná omezení. 

 V pojetí autorského zákona je právo na odměnu z uţití díla pouze právem 

relativním (inter partes), tj. právem, které pŧsobí jen proti osobě zavázané z licenční 

smlouvy (ze závazkového vztahu). Z toho dŧvodu je moţné hledět na odměnu jako na 

kterýkoliv jiný občanskoprávní závazek. Pro postižení pohledávek autorských odměn,  

u nichž je povinný autor (nikoliv dědic autorského práva), platí při výkonu rozhodnutí 

zvláštní režim upravený v § 319 OSŘ (občanský soudní řád, z. č. 99/1963 Sb.) 
64

  

V kontrastu k tomu vystupují tzv. náhradní autorské odměny, které jsou naopak 

majetkovými právy absolutními (právo na odměnu při opětovném prodeji (§ 24 

AZ2000), právo na odměnu při rozmnoţování díla pro vlastní potřebu (§ 25 AZ2000)  

i právo na přiměřenou odměnu z dalšího pronájmu díla (§ 49 odst. 3 AZ2000). 

 

7.9 Dispozice s licenční smlouvou 

 

 Licence, jak bylo řečeno výše, je předmětem soukromoprávních vztahŧ  

a autorský zákon výslovně umoţňuje nabyvateli jistou dispozici, tedy nakládání,  

s licencí. Licence ovšem není jen typické majetkové právo, proto zákon váţe na moţné 

disponování s licencí i omezení v podobě souhlasu autora s danou dispozicí. Toto 

omezení vychází z osobnostního charakteru licence i z jisté snahy chránit zájmy autora.  

Zákon rozeznává dva hlavní (avšak ne jediné) zpŧsoby nakládání s autorskoprávní 

licencí, a tím je:               - poskytnutí licence (podlicence, § 57AZ2000) 

                                       - postoupení licence (§ 48 AZ2000). 
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 Ad) poskytnutí licence (podlicence). Poskytnutí podlicence (sublicence), 

obdobně jako v případě licence samotné, spočívá ve zřizovacím (konstitutivním) projevu 

vůle, kterým nabyvatel licence (licencionář) uděluje podlicenčnímu nabyvateli 

(sublicencionáři) užívací oprávnění k předmětu licence, a to vždy maximálně v rozsahu 

licence poskytnuté autorem (či jiným majitelem nebo vykonavatelem autorského práva, 

tj. licenciantem)  (§ 48 odst. 1 AutZ).
65

 Poskytnutím podlicence však nedochází k zániku 

autorského práva dílo uţít, ani k zániku licence pŧvodního nabyvatele. Poskytnutá 

podlicence se odvíjí od pŧvodní licence (konstitutivní převod), proto rozsah podlicence 

bude vţdy menší nebo roven pŧvodní licenci. (např. výhradní podlicence mŧţe být 

poskytnuta pouze z výhradní licence). Poskytnutí podlicence je vázáno na souhlas 

autora, jinak je podlicence neplatná (§39 ObčZ). 

 Zákon nestanovuje ţádnou formu podlicenční smlouvy, ale odkazuje na obdobné 

uţití ustanovení o licenční smlouvě. Z toho dŧvodu se domnívám, na rozdíl od Tŧmy
66

, 

ţe pro výhradní podlicenci je nutná písemná forma pod sankcí neplatnosti. Vztah, který 

vznikne mezi sublicencionářem (nabyvatelem podlicence) a pŧvodním nabyvatelem je 

analogický k pŧvodnímu vztahu mezi poskytovatelem a nabyvatelem (§ 57 AZ2000)  

s podobnými právy a povinnostmi. Dŧsledkem toho je např. přechod povinnosti dílo 

uţít na sublicencionáře, ale i právo pŧvodního nabyvatele odstoupit od smlouvy pro 

nečinnost (§ 53 AZ 2000). 

 Ad) postoupení licence. Druhou moţností nakládání s licencí, kterou zákon 

výslovně zmiňuje, je postoupení licence. Na rozdíl od podlicence spočívá postoupení ve 

změně osoby nabyvatele.
67

 Licence mŧţe být postoupena buď celá, nebo jen částečně  

a stejně jako v předchozím případě, platnost postoupení podléhá souhlasu poskytovatele 

(souhlas mŧţe být dán předem i zpětně). Zákon dispozitivně stanovuje výjimku  

z povinnosti získat souhlas poskytovatele, a to při prodeji podniku, kdy se souhlas 

nepoţaduje. Postupitel má při kaţdém postoupení ze zákona danou informační 

povinnost vŧči autorovi (poskytovateli) o osobě postupníka, a to i tehdy jestliţe má  

i generální souhlas s postoupením. 

Smlouvu o postoupení licence autorský zákon přímo neupravuje, ani nestanovuje její 
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náleţitosti, proto bude v praxi častá inspirace občanským zákoníkem (postoupení 

pohledávky § 524 ObčZ popř. převzetí dluhu § 531 ObčZ).    

Oba zpŧsoby nakládání s licencí jsou si podobné a vycházejí z licenční smlouvy. Z toho 

dŧvodu se na nové nabyvatele váţí i povinnosti z pŧvodní licence, jako je např. 

povinnost dílo uţít nebo šetřit výlučná osobnostní práva autora. 

 

7.10 Nakladatelská smlouva 

 

 Nakladatelská smlouva, které se věnuje ustanovení § 56 AZ2000, je ve vztahu 

speciality ke smlouvě licenční. Vzniká z ní závazek mezi stranami, jehož účelem je 

veřejné užití díla jeho prvním či dalším vydáním.
68

 Stejně jako u jiných licenčních 

smluv, je i nakladatelská smlouva nejen opravňující (k uţití díla určitým zpŧsobem), ale 

i zavazující (povinnost uţít dílo). Vymezení pojmu díla v nakladatelské smlouvě je uţší 

neţ v případě jiných licenčních smluv. Nakladatelská smlouva mŧţe být uzavřena pouze 

pro díla slovesná, hudebně dramatická nebo hudební, výtvarná, díla fotografická či 

vyjádřená způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití takového díla v provedení 

výkonných umělců (§ 56 odst. 1 AZ2000). Stejně jako je omezeno, které dílo mŧţe být 

předmětem nakl. smlouvy, je omezený i zpŧsob uţití díla. Nakladatelská smlouva mŧţe 

být výslovně pouţita jen pro uţití díla v podobě jeho rozmnoţování a rozšiřování (při 

jiných zpŧsobech uţití díla se nebude jednat o smlouvu nakladatelskou, ale jen  

o klasickou typovou licenční smlouvu). 

 Zákonodárce dispozitivně stanovuje, ţe nakladatelská smlouva se uzavírá 

výhradně, není-li ve smlouvě samotné uvedeno jinak. To neplatí, jde-li o rozmnožování 

a rozšiřování díla v periodické publikaci (§ 56 odst. 2 AZ2000). Z předpokladu 

výhradnosti lze usuzovat, ţe pro nakladatelské smlouvy je primárně předepsána 

písemná forma na základě odkazu § 46 odst. 3 AZ2000, a jen u nakladatelských smluv, 

kde je výslovně uvedeno, ţe nejsou výhradní, je umoţněno jejich uzavření i v ústní 

podobě. 

 Specifika nakladatelské smlouvy se odráţejí i v institutu tzv. autorských 

korektur. Zákon dispozitivně (tj. mŧţe být vyloučeno smlouvou) stanovuje oprávnění 
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autora provádět drobné tvůrčí změny díla před samotným jeho vydáním. Rozsah 

prováděných autorských korektur je omezen jen ve třech bodech: provedení změn musí 

být v přiměřená lhŧtě (poskytnuté nabyvatelem před vydáním), změny nesmí vyvolat 

vynaloţení nepřiměřených nákladŧ pro jejich zapracování a nesmí dojít ke změně 

povahy díla. V autorských korekturách se odráţí význam osobnostních práv autora 

(právo na výkon autorského dohledu, § 11 odst. 3 AZ2000), proto zákon dává autorovi  

i moţnost odstoupit od smlouvy v případě, ţe neprovedením korektur by došlo k užití 

díla způsobem snižujícím jeho hodnotu (§ 56 odst. 4 AZ2000). 

 Jelikoţ autorský zákon primárně vnímá nakladatelskou smlouvu jako smlouvu 

výhradní, dává na oplátku autorovi moţnost vyvázání se z licence v případě, ţe je o dílo 

zájem a náklad díla je rozebrán. Ustanovení odst. 5 (§ 56 AZ2000 - pozn. autor) je 

ochranným ustanovením ve prospěch oprávněného zájmu autora na exploataci jeho 

díla.
69

 Podmínka zániku licence z nakladatelské smlouvy je rozebrání počtu výtiskŧ 

stanovených ve smlouvě a zároveň nedosaţení dohody o zvýšení mnoţstevního rozsahu 

licence (dotisk). Zánik licence je pak vázán na šestiměsíční lhŧtu od okamţiku, kdy 

autor vyzve ke změně smlouvy. V případě, kdy je doba pro poskytnutí licence kratší, 

neţ okamţik kdy doběhne zmíněná lhŧta, pak licence zaniká dnem určeným ve 

smlouvě. 

 

 

7.11 Vznik licenční smlouvy 

 

 Autorský zákon se nezabývá obecnými náleţitostmi pro vznik licenční smlouvy, 

proto nezbývá neţ odkázat na ustanovení o smlouvách § 43a a násl. ObčZ. Vedle této 

obecné úpravy stanoví autorský zákon od jeho novelizace z roku 2006 (zák. č. 216/2006 

Sb.) i zvláštní pravidla pro uzavírání typové autorskoprávní licenční smlouvy (neplatí 

tedy obecně).
70

 Zmiňovaná novelizace vtělená do odst. 5 a 6 § 46 AZ 2000, přinesla 

moţnost oslovit návrhem na uzavření smlouvy i neurčitý okruh osob, coţ je novum ve 

srovnání s ObčZ
71

. Takovýto zpŧsob uzavírání licenční smlouvy reaguje na rozvoj 
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informačních technologií, především internetu a umoţňuje oslovit daleko vyšší počet 

neurčitých potenciálních zájemcŧ o licenci. Návrh na uzavření licenční smlouvy (oferta) 

směřující k neurčitému počtu zájemcŧ musí splňovat obecné náleţitosti právních úkonŧ 

(§ 35 a násl. ObčZ), zejména musí být z návrhu patrno, ţe se jedná o návrh na uzavření 

smlouvy, stejně tak musí návrh obsahovat i podstatné náleţitosti licenční smlouvy. 

 Novela rovněţ upravuje podmínky pro přijetí takového návrhu. Akceptace 

(přijetí návrhu na uzavření smlouvy) je moţná i bez vyrozumění navrhovatele, a to tím, 

ţe se akceptant zachová zpŧsobem, se kterým návrh na uzavření smlouvy spojuje vznik 

smluvního vztahu. V praxi se často jedná se o uzavření smlouvy provedením určitého 

úkonu (příjem plnění (tzn. staţení programu) nebo vykonání činnosti (kliknutí na 

souhlas s podmínkami) atd.). Smlouva v takovém případě je uzavřena okamţikem, kdy 

akceptant poţadovaný úkon provede, coţ je rozdíl oproti ObčZ (ten v ust. § 45 stanoví, 

ţe smlouva je uzavřena aţ okamţikem kdy přijetí návrhu dojde zpět oferentovi). 

Zvláštní autorskoprávní úprava pro akceptaci návrhu licenční autorskoprávní smlouvy 

se uplatní pouze v případě, že tato možnost vyplývá z:   

                                                    - obsahu smlouvy, 

                                                    - praxe, které strany mezi sebou zavedly, 

                                                    - zvyklostí.
72

 

 Dŧvody, proč došlo k popisovaným změnám a k zahrnutí veřejného návrhu  

i akceptace nabízí sama dŧvodová zpráva k novele č. 216/2006 Sb. Speciální úprava 

licenční smlouvy na užití předmětů ochrany podle práva autorského vyplývá ze 

specifického prostředí internetu, které umožňuje sjednávání smluv prostřednictvím 

prostředků komunikace na dálku neumožňující individuální jednání.
73

 

 

7.12 Zánik práv a povinností z licenční smlouvy 

 

 Zánik právního vztahu z licenční smlouvy se v obecných náleţitostech řídí 

občanským, popř. obchodním zákoníkem. V ideálním případě dojde k zániku závazku  

z autorskoprávní smlouvy jeho splněním (solucí, § 559 ObčZ). Zákoníky pamatují i na 
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situace, kdy k ukončení závazku dojde z podnětu smluvní strany, např. postupem podle 

§ 48 ObčZ nebo aplikace § 497 ObčZ. Na rozdíl od toho, autorskoprávní smlouva 

nemŧţe být vypovězena dle § 582 ObčZ (výpověď), protoţe licenční smlouva je uţ ze 

své podstaty smlouva uzavřená vţdy na dobu určitou (nejdelší doba, na kterou mŧţe být 

licenční smlouva dle AZ uzavřena je limitována 70 lety po smrti autora - po této době se 

z předmětného díla stává dílo volné a smlouva by tak pozbývala svého smyslu). S 

poslední větou nesouhlasí Šebelová, která uvádí: dohoda o výpovědi není v žádném 

případě zakázána, jak se domnívají někteří autoři, ale je nutné si ji zakotvit do licenční 

smlouvy, neboť nelze uplatnit obecné ustanovení o výpovědi smlouvy dle § 582 ObčZ.
74

 

Nesouhlasné stanovisko je dle mého názoru pouze formální a je vyvoláno autorčinou 

rezignací na pojmovou preciznost. Přikláním se k většinovému názoru a mám za to, ţe  

v rámci terminologické přesnosti bychom neměli uţívat pojem výpověď pro ujednání  

o odstoupení od smlouvy uzavřené na dobu určitou.   

 Autorský zákon navíc přiznává autorovi, jakoţto slabší straně, další dva 

zpŧsoby, jak odstoupit od licenční smlouvy, a těmi jsou: 

                           - odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele (§ 53 AZ2000) 

                           - odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54 AZ2000) 

 

 Ad 1) Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele. Aby mohl autor platně 

odstoupit od smlouvy podle ustanovení o nečinnosti nabyvatele, musí být splněny 

následující podmínky:   

             a) existence výhradní licence (srov. § 47 odst. 2 AZ2000), 

            b) nevyužívání této licence vůbec nebo vzhledem k rozsahu licence nedostatečně, 

            c) vznik značně nepříznivých důsledků oprávněným zájmům autora, 

           d) příčinná souvislost mezi ad a) a ad b) 

           e) uplynutí smluvené nebo dispozitivně stanovené lhůty.
75

 

  

 Jak vidno, nejedná se o ustanovení, které by autorovi umoţňovalo odstoupit od 

smlouvy kdykoliv, ale je dáno pět podmínek (musí být všechny splněny), které jsou dále 

v zákoně specifikovány. Autorský zákon předepisuje písemnou formu pro tento 
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jednostranný právní úkon a právní účinky odstoupení počínají běţet a pŧsobit od 

okamţiku, kdy je toto odstoupení doručeno nabyvateli (to je rozdíl oproti obecné úpravě 

odstoupení podle ObčZ, kdy účinky odstoupení pŧsobí od počátku - jakoby ţádna 

smlouva nebyla uzavřena). 

 Zvláštní ustanovení platí o autorské odměně, kdy je potřebné rozlišit, zda se 

jednalo o licenční smlouvu opravňující nebo zavazující (k uţití díla). V prvním případě, 

kdy se jedná o smlouvu pouze opravňující, je autor povinen při odstoupení od smlouvy 

vrátit nabyvateli odměnu nebo její poměrnou část (§ 53 odst. 6 AZ2000). Na odměnu se 

hledí jako na bezdŧvodné obohacení, protoţe zanikl právní dŧvod k plnění. V druhém 

případě je situace diametrálně odlišná a nárok na odměnu je autorovi zachován. Je tomu 

tak proto, ţe licenční smlouva byla uzavřena jako zavazující, tedy nabyvateli vznikla 

právní povinnost dílo uţít (§ 53 odst. 7 AZ2000). Odměna má v tomto pojetí výrazný 

sankční charakter. 

 Ad 2) Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora. Zvláštní případ 

odstoupení, který vychází z osobnostního vztahu autora k jeho dílu. Jsou dány 

následující podmínky, které musejí být splněny, abychom mohli mluvit o odstoupení 

autora pro změnu přesvědčení. 

                         a) nezveřejněné dílo jako předmět licenční smlouvy        

                         b) změna přesvědčení autora                                              

                         c) vznik značně nepříznivé újmy oprávněným osobním zájmům autora.
76

 

  

 Institut odstoupení pro změnu přesvědčení se uplatňuje pouze u dosud 

nezveřejněných děl. Změna přesvědčení autora o jeho dílu je ryze subjektivní záleţitost, 

a jako taková neplatí pro všechny druhy děl. Zákon výslovně zapovídá moţnost 

odstoupení pro změnu přesvědčení u počítačového programu (§ 66 odst. 7 AZ2000). 

Třetí podmínka se vztahuje ke značně nepříznivé újmě, která autorovi hrozí v případě 

zveřejnění díla. Jedná se újmu v rovině osobnostní (dobré jméno, profesní jméno, čest 

autora atd.), nikoliv majetkové.        

 Stejně jako v předchozím případě, i tento druh odstoupení musí být podán 

písemně a jeho účinky běţí od okamţiku doručení (ex nunc). Zákon přiznává 

nabyvateli, jestliţe autor odstoupí od smlouvy pro změnu přesvědčení, nárok na náhradu 
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škody (dle § 420 a n. ObčZ) i tzv. právo přednostní licence. Tím se rozumí právo na 

přednostní uzavření licenční smlouvy ke stejnému dílu, jestliţe autor v budoucnu změní 

přesvědčení a uvolí se dílo vydat. Zákon tak pamatuje na negativní následky, které hrozí 

nabyvateli při odstoupení autora od smlouvy a snaţí se je takto kompenzovat. 

 

7.13 Zánik licence 

 

 Autorský zákon se v § 55 zabývá pojmem zánik licence. Tím rozumí stav, kdy 

přestává existovat osoba na straně nabyvatele (smrt, zánik právnické osoby). Zánik 

licence v tomto pojetí se zásadně týká pouze zániku osoby na straně nabyvatele.  

V případě, kdy zemře autor (či jiný poskytovatel licence), licence nezaniká, není-li to 

uvedeno ve smlouvě nebo netýká-li se plnění pouze osoby poskytovatele licence (např. 

licenční smlouva k dílu dosud nevytvořenému). Zmíněný paragraf před novelou z roku 

2006 dělil zánik licence podle toho, zda na straně nabyvatele licence stála právnická 

nebo fyzická osoba. V případě, kdy nabyvatelem byla fyzická osoba, přecházela práva  

a povinnosti z licence na dědice, jen tehdy pokud to licenční smlouva připouštěla. 

Nynější úprava zánik licence sjednotila v opačném právním reţimu, tedy v podobě, jak 

to pŧvodně platilo pouze pro právnické osoby. Dojde-li k zániku osoby na straně 

nabyvatele (ať uţ fyzické nebo právnické osoby), přechází práva a povinnosti 

vyplývající z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva mŧţe 

toto nástupnictví vyloučit (§ 55 AZ2000). 

 

7.14 Dílo na objednávku 

 

 V poslední kapitole týkající se současného autorského zákona, chci pojednat  

o díle vytvořeném na objednávku (§ 61 AZ2000). Autorský zákon neupravuje smlouvu 

o vytvoření díla jako typovou autorskoprávní smlouvu, místo toho odkazuje na smlouvy 

o dílo. Vzhledem k tomu, ţe v praxi nemalé procento právních vztahŧ mezi autorem  

a nabyvatelem vychází právě z těchto smluv, je vhodné přiblíţit danou problematiku  

a upozornit na specifika, která vznikají při pouţití smluv o dílo v autorskoprávní oblasti.    
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 Východiskem pro aplikaci smluv o dílo je odst. 1 § 61 AZ2000, ze kterého si 

dovolím ocitovat první větu: Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo 

(dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze 

smlouvy, není-li sjednáno jinak. Autorský zákon tímto odkazem řeší nejen uţití smluv  

o dílo, ale zároveň zvýrazňuje typický autorskoprávní znak, tedy nutnost licence k uţití 

autorského díla. Typové smlouvy o dílo, jak podle ObchZ tak i podle ObčZ, vnímají 

dílo bez vztahu k autorovi a k moţným právŧm autora. Zákonodárci si byli rozdílného 

pojetí vědomi a výsledkem je ustanovení § 61 AZ2000. 

 Pro smlouvy o (autorské) dílo, neboli o dílo vytvořené na objednávku, tedy 

dispozitivně platí, ţe autor poskytuje právo dílo uţít k předmětnému dílu, a to v rozsahu 

vyplývajícím z účelu smlouvy. Jedná se o projev tzv. zákonného kvazilicenčního 

omezení autorského práva, které sleduje ochranu majetkových práv objednatele díla 

(podobný reţim jako v případě děl zaměstnaneckých - § 58 AZ2000, kdy je zdŧrazněn 

přínos investora (objednatele) na vzniku díla). Ačkoliv účel uţití není pojmovým 

znakem smluv o dílo, ze zákonné definice díla na objednávku jasně vyplývá dŧleţitost 

určení účelu uţití díla vzhledem k poskytované licenci. K uţití díla nad rámec účelu 

smlouvy je potom moţné jen na základě uzavření další smlouvy licenční. V praxi tak 

běžně dochází k uzavírání jedné smlouvy smíšené povahy, jejímž obsahem jsou 

zpravidla jak práva a povinnosti stran z vytvoření díla, tak i práva a povinnosti stran 

 z poskytnuté licence k totožnému dílu.
77

 Zákonné kvazilicenční omezení autora se  

v případě děl zhotovených na objednávku projevuje také v dispozitivním ustanovení 

odst. 2 § 61 AZ2000, které autorovi zapovídá objednané dílo uţít, popř. poskytnout 

licenci třetí osobě, jestliţe by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. 

 Smlouva o dílo, jak jsem jiţ zmínil, je upravena v obou našich hlavních 

soukromoprávních kodifikacích, tedy jak v občanském, tak v obchodním zákoníku. 

Popisovat detailně jednotlivé smlouvy o dílo jde, dle mého názoru, nad rámec této 

práce, přesto se pokusím alespoň o dílčí uvedení do problematiky a o stručné popsání 

charakteristik, významných pro smlouvy o dílo s autorským prvkem. Budu tak činit pro 

oba typy smluv najednou s tím, ţe upozorním na případné významnější rozdíly. 

 To, zda strany uzavřou smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku, se řídí § 261 

ObchZ, strany si téţ mohou pouţití právního reţimu obchodního zákoníku dohodnout 
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(§ 262 ObchZ). Ve všech ostatních případech smlouva o dílo spadá pod ustanovení 

ObčZ.    

 V občanském zákoníku nalezneme smlouvu o dílo upravenou § 631 aţ § 656. 

Smlouvou o dílo je smlouva, kterou se strana, které bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), 

zavazuje, že je provede na vlastní nebezpečí, a druhá strana (objednatel díla) se 

zavazuje, že za ně zaplatí zhotoviteli díla sjednanou cenu.
78

 Obchodní zákoník (smlouva 

o dílo v § 536 - § 565 ObchZ) ne nepodobně označuje smlouvu o dílo jako smlouvu, 

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje  

k zaplacení ceny za jeho provedení. Výčet podstatných náleţitostí (essentialia negotii) 

smluv o dílo se liší nejen v rámci jednotlivých kodexŧ, ale i u jednotlivých autorŧ.
79

 

Shoda panuje ohledně: a) vymezení díla, za b) stanovení ceny (nebo zpŧsobu jejího 

určení). Oba zákoníky nepředepisují nutnost písemné, či jiné formy pro smlouvy o dílo 

a přenechávají toto rozhodnutí plně k dispozici stranám. 

 Co se týče předmětu plnění, tj. díla samotného, oba zákoníky dílo popisují 

podobně, s tím, ţe občanský zákoník nepoţaduje, aby předmět plnění (dílo) byl hmotně 

zachycen. Pro účely autorského práva musí předmět díla zároveň splňovat i znaky 

autorského díla (§ 2 AZ2000), abychom mohli mluvit o díle na objednávku (dle AZ). 

Obchodní zákoník odkazuje na díla s nehmotným výsledkem v ustanoveních §556 - 558 

ObchZ. Tak především řeší, kdy je zhotovitel oprávněn poskytnout dílo i jiným osobám 

neţ objednateli (§ 557 ObchZ) a kdy je zhotovitel odpovědný za porušení práv jiných 

osob z prŧmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (§ 558 ObchZ). Paragraf 557 je 

pak jakýmsi znovuvyjádřením § 61 AZ2000 o dílech na objednávku, ovšem s přesahem 

i do jiných práv duševního vlastnictví. 

 Na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku se aplikují především 

obecná ustanovení § 48 a § 49 ObčZ, popř. na základě uţití ustanovení o prodlení  

(§ 517 ObčZ). Kromě toho občanský zákoník stanovuje ve smlouvě o dílo další zpŧsob. 

Objednatel mŧţe odstoupit od smlouvy kdykoliv do zhotovení díla, pak je povinen 

zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel 

nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady (§ 642 

ObčZ). To samé platí, jestliţe vše nasvědčuje tomu, ţe dílo nebude včas hotovo nebo 

                                                 
78

  ŠVESTKA, Jiří., DVOŘÁK, Jan. a kol. Občanské právo hmotné 2. 5.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR 

2009, str. 188 
79

  srovnej ŠTENGLOVÁ, Ivana. Smlouva o dílo. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 28 



55 

 

nebude provedeno řádně, i po uplynutí přiměřené lhŧty. Domnívám se, ţe se jedná o 

ustanovení spíše znevýhodňující postavení autora vzhledem k charakteru některých 

autorských děl a doporučoval bych toto dispozitivní ustanovení smluvně vyloučit. 

 Občanský zákoník pro smlouvy o dílo nabízí v ustanovení § 643 i speciální 

zpŧsob zániku závazku, který bude typický pro autorská díla. Záleţí-li provedení díla ve 

zvláštních osobních vlastnostech zhotovitele, pak se smlouva ruší okamţikem 

zhotovitelovy smrtí. Naopak smrt objednatele bez dalšího nezakládá zrušení závazku. 

 K odstoupení podle obchodního zákoníku dochází víceméně ze shodných 

dŧvodu jako u ObčZ. Především tehdy, jestliţe je to ujednáno ve smlouvě nebo tak 

stanoví zákon (§ 344 ObchZ), dále při prodlení (§ 345 ObchZ) nebo při zaplacení 

odstupného (§ 355 ObchZ). Ustanovení o smlouvě o dílo dále zmiňuje odstoupení pro 

navýšení ceny (§ 547 odst. 5) nebo pro vady díla (§ 550 ObchZ). 
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8 ZÁVĚR 

 

 V předcházejících kapitolách této diplomové práce jsem popsal a představil 

problematiku smluvního práva autorského. Soustředil jsem se na dva poslední autorské 

zákony, které normují oblast autorského práva za posledních 45 let, tedy téměř za pŧl 

století. Prvním z nich je autorský zákon č. 35/1965 Sb., který platil aţ do 1. prosince 

2000, druhým je současný, stále platný autorský zákon č. 121/2000 Sb. U obou zákonŧ 

jsem se zaměřil na ustanovení věnovaná smluvnímu právu. Podrobně jsem rozebral 

teoretické koncepce autorského práva smluvního i přístup k jednotlivým 

autorskoprávním institutŧm smluvního práva. 

 Autorský zákon č. 35/1965 Sb. vychází z monistické koncepce autorského práva 

a zavádí dělení autorskoprávních smluv na tři základní typy: smlouvy o šíření díla, 

smlouvy o vytvoření díla a smlouvy o jiném uţití díla. Smlouvy o jiném uţití díla  

a smlouvy o šíření díla umoţňují autorovi udělit nabyvateli právo dílo uţít. Smlouva  

o vytvoření díla zavazuje autora k vytvoření díla pro nabyvatele a nabyvatel získává 

právo dílo uţít zpŧsobem ve smlouvě vymezeným. Všechny popsané smlouvy jsou ze 

zákona úplatné. Autor mŧţe od smlouvy odstoupit, jestliţe nedojde k šíření díla 

nabyvatelem ve stanovené lhŧtě.  Autorský zákon č. 35/1965 Sb. byl postaven na 

výraznější roli státu, coţ byl změněno aţ novelami v 90. letech.          

 Současný autorský zákon je zaloţen na tzv. dualistickém principu autorských 

práv. Smluvní právo je sjednoceno v jedné autorskoprávní smlouvě, kterou je tzv. 

licenční smlouva. Licenční smlouvou autor (poskytovatel) uděluje oprávnění dílo uţít 

nabyvateli za odměnu. Povinnost písemné formy licenční smlouvy je pouze u výhradní 

licence. Autor má právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence nebo 

pro změnu svého přesvědčení. Úprava smluv o autorských dílech na objednávku 

vychází ze smluv o dílo dle ObčZ a ObchZ. Ustanovení, týkající se smluvního práva  

v současném autorském zákoně č.121/2000 Sb., dŧsledně vychází ze zásady smluvní 

volnosti a jsou stavěna na dispozičním principu.  

 Přijetí obou popisovaných zákonŧ děli mezi sebou více neţ 35 let. Oba vznikaly 

za odlišného společenského klimatu a tyto rozdíly jsou mezi nimi znát. Posuzovat 

zákony je však nutno vţdy vzhledem k prostředí a době, za které vznikaly a platily. 

Právo každého období je vždy jako ideologická nadstavba kromě odrazem obecné 
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přírodní a společenské podstaty jevů výrazem konkrétních společensko-ekonomických 

podmínek a potřeb určovaných společenským systémem.
80

 Při zadávání tématu této 

práce jsem se zamýšlel, zda a popř. jak provést metodické srovnání (komparaci) obou 

zákonŧ z hlediska smluvního práva. Při postupném pronikání do problému a 

vymezování potenciálních faktorŧ a hodnotících kritérií samotné komparace se ukázalo, 

ţe případné metodologicky věrné srovnání by výrazně překonalo rozpětí i náročnost 

běţné diplomové práce. Upustil jsem tedy od zahrnutí komparační techniky a soustředil 

jsem se na přesný a výstiţný popis smluvních institutŧ autorského práva. Zároveň 

podotýkám, ţe v provedení takovéhoto výzkumu mŧţeme spatřovat potenciální 

moţnost jak účelně rozšířit tuto práci. 
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Ústava                     zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky 

 

Listina                    zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

 

ObčZ                    zákon č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisŧ 

ObchZ                zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisŧ 

AZ1965       zákon č. 35/1965 Sb., zákon o dílech literárních, vědeckých a 

uměleckých (autorský zákon) 

AZ2000     zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonŧ (autorský zákon) 
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SUMMARY 

 

CONTRACTUAL COPYRIGHT LAW 

  

This thesis is dedicated to the Czech Copyright Law, which is part of Intellectual 

Property Law. The core of this work is lying on description and recognition of 

contractual concepts of Copyright Law in Czech Republic, namely the last two 

Copyright Acts. The first Copyright Act was valid from 1965 till 2000. The second 

Copyright Act is effective since 2000.      

 

Chapter 1 covers the sources of Czech Contractual Copyright Law on different levels, 

from the constitutional grounds to the regulations. 

 

Chapter 2 is initial introduction to the Intellectual Property Law. It provides basic 

explanation of intangible property terms.     

 

Chapter 3 tries to briefly show the history and the development of the Copyright Law on 

the Czech territory, particularly Czech Contractual Copyright Law. 

 

Chapter 4 deals with provisions of Copyright Act 35/1965. It concentrates on contracts 

for the distribution of a work and contracts to produce a work. 

 

Chapter 5 is devoted to the effective czech Copyright Act 121/2000 and its provisions 

related to contractual law. With short notice about contract for a work done.   

 

Chapter 6 compares some important attributes of both mentioned Copyright Acts. 
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