
Shrnutí

Téma této práce je Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu. Toto 

téma jsem si vybral pro svou zálibu v hudbě a pro nosiče, které takové záznamy obsahují.

Práva výrobců záznamů jsou práva související s právem autorským kvůli absenci tvůrčí 

činnosti a původnosti. Pojem práva sousedící s právem autorským je ekvivalentní.

V první kapitole jsou popsány základní pojmy a systém kontinentálního práva spolu se 

srovnáním s právem anglosaským (common law). Tyto dva právní systémy jsou důležité pro 

pochopení práv výrobců a jejich role v globální společnosti a ekonomice. Pod pojmem 

copyright je v anglosaském právu chápáno jak právo autorské, tak práva související. 

Druhá kapitola rozebírá mezinárodní právo výrobců záznamů. Popisuji vztah mezi 

českým národním právem a právem mezinárodním. I když je většina mezinárodních smluv 

formulována obecně, má značný dopad na smluvní státy. Mezinárodní smlouvy jsou součástí 

českého právního systému od jejich ratifikace a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv 

(dříve v Sbírce zákonů). Důležité smlouvy, o kterých je pojednáno, jsou Římská úmluva, 

Ženevská úmluva, Dohoda TRIPS a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o 

zvukových záznamech. Dále je zahrnut výklad o jednáních o návrhu Dohody ACTA, která by 

měla založit nový mezinárodní právní rámec vynucování autorských práv a práv s nimi 

souvisejících.

Další právní systém, který má značný dopad na českou legislativu, je právo Evropské 

unie. Ve třetí kapitole jsou vyloženy směrnice, které harmonizují práva výrobců záznamů 

v členských státech, a nařízení o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z 

porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, 

o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

Čtvrtá kapitola mapuje vývoj práv souvisejících. Od středověkých počátků ve formě 

privilegií udělovaných panovníkem a zrod rakouského moderního práva v 19. století, které 

platilo v českých zemích jedno století, přes právní úpravy 20. století, až po současný český 

autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.). 

Základ této práce je v kapitole páté. Začínám výkladem zákonných pojmů. Poté jsou 

rozebrána jednotlivá práva výrobců záznamů podle českého autorského zákona s důrazem na 

právo na sdělování záznamu, které je v dnešní informační společnosti velmi důležité. 

Kolektivní správa je zahrnuta stejně jako srovnání autorskoprávní ochrany fotografie 

s ochranou zvukově obrazového záznamu. Jsou vyjmenovány ustanovení dílu I autorského 



zákona, které se obdobně použijí i na práva výrobců záznamů. Dále je uvedeno porovnání 

majetkových práv výkonných umělců a výrobců záznamů.

Poslední šestá kapitola je rozdělena do dvou částí. V právní části je popsána ochrana a 

vynucování práv výrobců záznamů. Jsou popsány veřejnoprávní i soukromoprávní způsoby 

ochrany, tj. trestní a správní ochrana spolu s ochranou občanskoprávní. Ve výkladu je 

zahrnuta činnost a postavení Celní správy a České obchodní inspekce na poli nakládání se 

zbožím, které porušuje autorský práva. Druhá část šesté kapitoly popisuje návrh Dohody 

ACTA, neboť přijetí této dohody se dá očekávat. V této části se také věnuji čtyřem různým 

právním úpravám, které mají chránit práva výrobců záznamů (a práva autorská obecně) 

v prostředí internetu. Právní úpravy Velké Británie, Španělska a Francie již byly přijaty, návrh 

zákony Spojených států amerických teprve na přijetí čeká v Kongresu. Každé řešení volí jiný 

přístup a řešení problému, ale společně znamenají budoucnost regulace internetu a ochrany 

autorských práv v jeho prostředí.




