
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Práva výrobců zvukového 

a zvukově obrazového záznamu

Vedoucí diplomové práce:

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

Ivan Hašek

28. října 228

549 01 Nové Město nad Metují

Praha 2011



2

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil 

prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal způsobem ve vědecké práci obvyklým.

V Praze dne …………………

…………………………………

Ivan Hašek                   



3

Děkuji paní JUDr. Veronice Křesťanové, Dr. za

konzultace věnované této diplomové práci. Její pomoc a 

připomínky mi byly velmi cenné.



4

Obsah

ÚVOD ................................................................................................................................. 7

1. ÚVOD DO PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ...................................................................... 9

1.1. AUTORSKÉ PRÁVO, PRÁVA SOUVISEJÍCÍ A PRÁVA PŘÍBUZNÁ ....................................................... 12

1.2. OBECNĚ O PRÁVECH VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ ............................ 13

1.3. VÝROBCI ZÁZNAMŮ V COMMON LAW SYSTÉMU A DOKTRÍNA WORK MADE FOR HIRE ........................ 13

2. MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA PRÁV VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH 

ZÁZNAMŮ..........................................................................................................................15

2.1. ŘÍMSKÁ ÚMLUVA .......................................................................................................... 16

2.2. ŽENEVSKÁ ÚMLUVA........................................................................................................ 18

2.3. TRIPS........................................................................................................................ 19

2.4. INTERNETOVÉ SMLOUVY WIPO – WCT A WPPT .................................................................. 22

2.5. NÁVRH DOHODY ACTA.................................................................................................. 25

3. VÝVOJ AUTORSKÉHO PRÁVA A POSTAVENÍ VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ 

OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ ......................................................................27

3.1. POČÁTKY..................................................................................................................... 27

3.2. ZÁKON Č. 218/1926 SB. Z. A N........................................................................................ 28

3.3. ZÁKON Č. 115/1953 SB................................................................................................. 29

3.4. ZÁKON Č. 35/1965 SB................................................................................................... 30

3.5. ZÁKON Č. 121/2000 SB................................................................................................. 32

4. EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH 

ZÁZNAMŮ..........................................................................................................................33

4.1. SMĚRNICE EP A RADY 2006/115/ES O PRÁVU NA PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVECH V 

OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM............................................ 35



5

4.2. SMĚRNICE RADY 93/83/EHS O KOORDINACI URČITÝCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE AUTORSKÉHO PRÁVA A 

PRÁV S NÍM SOUVISEJÍCÍCH PŘI DRUŽICOVÉM VYSÍLÁNÍ A KABELOVÉM PŘENOSU .................................... 36

4.3. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/116/ES O DOBĚ OCHRANY AUTORSKÉHO PRÁVA A 

URČITÝCH PRÁV S NÍM SOUVISEJÍCÍCH ........................................................................................ 36

4.4. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/29/ES – „INFORMAČNÍ SMĚRNICE“............... 37

4.5. NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1383/2003 O ZÁSAHU CELNÍCH ORGÁNŮ PROTI ZBOŽÍ PODEZŘELÉMU Z 

PORUŠENÍ NĚKTERÝCH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A OPATŘENÍCH, KTERÁ MAJÍ BÝT PŘIJATA VŮČI ZBOŽÍ, O 

KTERÉM BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE TATO PRÁVA PORUŠILO........................................................................ 38

4.6. NÁVRH SMĚRNICE, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE Č. 2006/116/ES O HARMONIZACI DOBY OCHRANY 

AUTORSKÉHO PRÁVA A PRÁV S NÍM SOUVISEJÍCÍCH ........................................................................ 39

5. PRÁVNÍ ÚPRAVA POSTAVENÍ VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH 

ZÁZNAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ...........................................................................................41

5.1. ZVUKOVÝ ZÁZNAM A VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU ............................................................ 41

5.2. ZVUKOVĚ OBRAZOVÝ ZÁZNAM A VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU ................................ 42

5.3. PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU....................................................... 43

5.3.1. TRVÁNÍ PRÁVA VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU.........................................................................44

5.4. OBSAH PRÁVA VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU ZÁZNAM UŽÍT................................................... 45

5.4.1. PRÁVO NA ROZMNOŽOVÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU ....................................................................45

5.4.2. PRÁVO NA ROZŠIŘOVÁNÍ ORIGINÁLU NEBO ROZMNOŽENIN ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU ............................46

5.4.3. PRÁVO NA PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ ORIGINÁLU NEBO ROZMNOŽENIN ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU .............47

5.4.4. PRÁVO NA VYSÍLÁNÍ A JINÉ SDĚLOVÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU VEŘEJNOSTI ......................................48

5.5. PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU ........................................ 51

5.5.1. TRVÁNÍ PRÁVA VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU..........................................................51

5.6. OBSAH PRÁVA VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU ZÁZNAM UŽÍT .................................... 52

5.7. ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, PŘENOS VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ VYSÍLÁNÍ............................ 53

5.7.1. VÝVOJ USTANOVENÍ § 23 AZ, PŘÍPAD HOTELOVÝCH POKOJŮ.........................................................54

5.7.2. ROZSUDEK ESD VE VĚCI SGAE V. RAFAEL HOTELES ....................................................................56

5.8. POUŽITÍ ÚPRAVY HLAVY I AUTORSKÉHO ZÁKONA .................................................................... 57

5.9. POROVNÁNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY FOTOGRAFIE A ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU ............. 60

5.10. MAJETKOVÁ PRÁVA VÝROBCŮ ZÁZNAMŮ A VÝKONNÝCH UMĚLCŮ ............................................. 62



6

5.11. KOLEKTIVNÍ SPRÁVA ..................................................................................................... 63

6. OCHRANA A VYNUCOVÁNÍ PRÁV VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH 

ZÁZNAMŮ..........................................................................................................................66

6.1. OCHRANA SOUKROMOPRÁVNÍ .......................................................................................... 67

6.1.1. SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY ...................................................................................................67

6.1.2. ODPOVĚDNOST A PROMLČENÍ .................................................................................................70

6.2. OCHRANA VEŘEJNOPRÁVNÍ .............................................................................................. 70

6.2.1. TRESTNĚPRÁVNÍ OCHRANA .....................................................................................................70

6.2.2. SPRÁVNĚPRÁVNÍ OCHRANA ....................................................................................................71

6.3. CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY, ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE.................................................... 72

6.4. DOHODA TRIPS ........................................................................................................... 74

6.5. SMĚRNICE EP A RADY 2004/48/ES O DODRŽOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ...................... 75

6.6. AKTUÁLNĚ O OCHRANĚ A VYNUCOVÁNÍ PRÁV A JEJÍM DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ .................................... 77

6.6.1. ACTA................................................................................................................................77

6.6.2. AKTUÁLNĚ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV V PROSTŘEDÍ INTERNETU...............................................78

PŘÍLOHA ............................................................................................................................82

WORK MADE FOR HIRE V PRAXI................................................................................................ 82

ZÁVĚR................................................................................................................................84

SHRNUTÍ ............................................................................................................................88

SUMMARY .........................................................................................................................90

POUŽITÉ ZKRATKY ..............................................................................................................92

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ...........................................................................93



7

Úvod

Každý z nás měl někdy v ruce originální hudební nebo filmový nosič. Na každém 

takovém nosiči je uveden jeho výrobce se svou značkou. Tímto způsobem jsem se celý život 

dostával do zprostředkovaného kontaktu se společnostmi jako Atlantic, Elektra, Sony BMG,

Panton, Supraphon, Virgin, Warner Brothers a EMI, která vydávala mou nejoblíbenější 

skupinu Queen. Hudbu poslouchám celý život a autorské právo je mi tak nejbližším oborem 

práva, který ostatně považuji také za obor nejzajímavější.

Ani výběr konkrétního tématu mé diplomové práce nebyl složitý. Chtěl jsem zároveň 

zohlednit mé zkušenosti i zájem o aktuální dění.

Internet je médium, které do života výrobců záznamů přidává nový rozměr a velmi ho 

ovlivňuje. První zkušenosti s internetem jsem získal díky vytáčenému připojení přes telefonní 

linku, kdy sdílení autorsky chráněných souborů bylo v počátcích. Samotné šíření 

počítačových souborů internetem nebylo tak rychlé, protože internetová připojení byla pomalá

a na kompaktní disk je běžně nenahrávalo. Dnes běžně v kapsách nosíme tisíce písniček, 

stovky hudebních alb a desítky filmů. Během tohoto vývoje, který proběhl za méně než 15 let,

jsem si mohl vyzkoušet služby jako Napster, Kazaa, DC klient a další peer-to-peer sítě. Přes 

tyto sítě se dala a čím dál jednodušeji dá získat hudba či film. Takovým sdílením se však

často porušují autorská práva. Autorské právo stojí před novými výzvami a právě práva 

výrobců záznamů procházejí zkouškou. Jsem přesvědčen, že jejich práva nejsou ohrožena. 

Jsou jen hůře prosaditelná a vymahatelná.

Ctím pravidlo, že nic není zadarmo a pokud něco chci, musím za to zaplatit. Proto se 

stavím na stranu výrobců záznamů a majitelů autorských práv obecně, i když připouštím, že 

ne vždy se mi líbí jejich postoj a konání. I v případě dvakrát až třikrát předraženého 

hudebního nosiče ale není řešením ušetřit a získat hudbu nelegálně prostřednictvím internetu.

Pro pochopení právní úpravy a její interpretaci je třeba znát její vývoj. Po obecném 

úvodu do práv duševního vlastnictví proto vyložím genezi autorského práva s ohledem na 

práva výrobců záznamů na našem území. Před samotnými právy výrobců záznamů je také 

nutné zabývat se nadnárodními předpisy, které tvoří součást našeho právního systému a 

ovlivňují znění jeho norem. Ochrana práv souvisejících s autorským právem je oblastí, která 

je častým tématem mezinárodních úmluv, i když práva výrobců zvukově obrazových 

záznamů jsou mezinárodním právem dosud neupravena. Dalším typem práva nadnárodního, 

supranacionálního, je právo Evropské unie. V rámci harmonizace právních řádů členských 
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států a snah o stejnou a stejně vysokou míru ochrany autorských práv ve vnitřním trhu, 

kterého jsme součástí, jsou práva výrobců zvukových a zvukově obrazových důležitou oblastí 

a zaslouží si další kapitolu této práce.

V části věnované samotným právům výrobců záznamů vyložím obsah jejich práv 

podle současné české úpravy. Věnovat se budu i kolektivní správě, která některá práva 

výrobců záznamů povinně spravuje a uplatňuje.

Poslední část mé diplomové práce se bude týkat ochrany a vynucování práv výrobců 

záznamů, protože tuto oblast považuji neopominutelnou a velmi aktuální. Bez možnosti 

účinné ochrany přicházejí práva o svůj obsah a stávají se nevynutitelnými. Navíc v současné 

době prochází celá oblast autorského práva zkouškou, která dosud neměla obdoby. Digitální 

prostředí přináší nový rozměr, se kterým se právo a hlavně jeho ochrana musí vyrovnat. 

Reakcí na mezinárodním poli má být Obchodní dohoda proti padělání (Dohoda ACTA). Také

některé národní právní řády začínají reagovat a přijímat zákony, které mají ochránit autorská 

práva v prostředí internetu. O tuto problematiku se již delší dobu zajímám a vyložím jak 

dosud nepřijatou mezinárodní Dohodu ACTA a návrh zákona Spojených států amerických,

tak již přijaté národní úpravy Velké Británie, Španělska a Francie řešící zmíněnou 

problematiku. Přes otázky a polemiky, které znění těchto zákonů vyvolávají, se jedná o první 

zákonné úpravy, které si zaslouží větší pozornost.
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1. Úvod do práv duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví je soubor právních norem upravující duševní vlastnictví, 

tj. nehmotné statky. Nehmotné statky jsou předměty právních vztahů zvláštní povahy, 

nejčastěji tvůrčí výtvory člověka a jeho intelektu, které mají specifickou povahu oproti věcem 

hmotným (movitým a nemovitým). Právě pro tuto odlišnou povahu a pro důležitost a hodnotu 

nehmotných věcí máme, tak jako většina právních řádů vyspělých zemí, část právního řádu 

upravující nehmotné statky.

Stejně tak jako vlastnické právo k věcem hmotných je i duševní vlastnictví právem 

absolutním. Působí tedy erga omnes, vůči všem. Institut vlastnictví chrání vlastníka věci, ať 

hmotné či nehmotné (rozdělení spíše teoretické, neboť naše pozitivní právo pojem věci 

nehmotné v současnosti nezná, ale počítá s ním návrh nového občanského zákoníku – viz 

dále), a dává mu výhradní právo věc užít, disponovat s ní, případně povolit užití jiné osobě. 

Absolutní právo může být omezeno pouze zákonem, nebo na základě zákona.

Právo vlastnické je jedno ze základních práv a jako takové je uznáno v mezinárodních 

smlouvách a ústavních dokumentech. Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 10. prosince 

1948 na půdě Spojených národů přiznává právo vlastnit majetek (čl. 16 odst. 1) a, z pohledu 

tématu této práce, „… právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů 

umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.“1 a především„…právo na ochranu 

morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké 

tvorby.“2

Právo vlastnit majetek stanoví v článku 11 i Listina základních práv a svobod3, která 

dále v článku 34 stanoví, že „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna 

zákonem.“. Tato práva náleží každé fyzické osobě. Právo vlastnit majetek tak plyne přímo 

z Listiny, která zároveň stanoví hranice jeho omezení či vyvlastnění (čl. 11 odst. 4), zatímco u 

práv k výsledkům duševní činnosti se Listina omezuje pouze na konstatování, že „jsou 

chráněna zákonem“. Listina s právy k výsledkům duševní činnosti tedy počítá, ale jejich 

ochranu přenechává zákonu a ponechává je v poněkud nižší rovině než vlastnictví (hmotného) 

majetku. Odlišná úroveň je neopodstatněná, nicméně v době přijímání Listiny běžná. Ačkoliv 

mají věci nehmotné svá specifika v porovnání s věcmi hmotnými, vlastnické právo k nim je 

rovnocenné a není důvod dělat rozdíly ve vlastnictví věci hmotné a věci nehmotné. Vlastnické 

                                                
1 Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 27 odst.1.
2 Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 27 odst.2.
3 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 1.
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právo patří mezi základní lidská práva. Zmíněná proklamace Listiny, že práva k výsledkům 

duševní činnosti jsou chráněna zákonem, je sice zastaralá a v podstatě diskriminační vůči 

vlastnictví věcí hmotných, ale vlastnické právo k věcem nehmotným by dle mého názoru 

mělo být vykládáno podle článku 11 Listiny jako základní lidské právo vlastnit majetek.

Základní lidská práva musí být přiznána každému bez rozdílu. Věci nehmotné mají svou 

hodnotu a jako takové jsou předmětem vlastnictví. K tomuto chápání věcí nehmotných by 

mělo přispět především nové pojetí rozdělení věcí na hmotné a nehmotné v novém občanském 

zákoníku (viz další výklad). Listina základních práv Evropské unie z roku 20074 (charta 

s koncepcí novější vůči oběma výše zmíněným dokumentům) dává již svým uspořádáním 

najevo modernější chápání blízkosti duševního vlastnictví s vlastnictvím ve fyzickém smyslu 

tím, že v článku 17 odstavci 1. stanoví právo každého „…vlastnit zákonně nabytý majetek, 

užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej.“ a v odstavci 2. stejného článku stanoví, že 

„Duševní vlastnictví je chráněno. Z teoretického hlediska by institut vlastnictví teoreticky 

mohl být (nejen) na ústavní úrovni upraven společným ustanovením, neboť obsah absolutního

práva vlastnického k věcem hmotným a nehmotným je velmi podobný, z důvodu důležitosti 

ochrany a určitých odlišností výsledků tvůrčí činnosti od věcí hmotných se jejich ochrana 

stále vyčleňuje a zdůrazňuje. Zde je ale také třeba dodat, že v českém právním řádu jsou 

věcmi v právním slova smyslu pouze věci movité a nemovité (§ 119 odst. 1 ObčZ) a výsledky 

tvůrčí činnosti jsou způsobilé být předmětem právních vztahů jako jiné majetkové hodnoty 

(viz § 118 ObčZ). Návrh nového občanského zákoníku již zná věc nehmotné a pojímá je jako 

práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty (§ 489 odst. 25). Pojem 

věci je vymezen velmi široce. Podle důvodové zprávy6 je věcí v právním smyslu cokoliv, co 

je pro člověka užitečné. Návrh OZ pod věcí nehmotnou rozumí i předměty průmyslového a 

jiného duševního vlastnictví. Návrh tak modernizuje a zrovnoprávňuje pojetí nehmotných 

věcí s věcmi hmotnými oproti pojetí v současném občanském zákoníku. Zmizí tak určitá 

diskriminace tvůrčích výtvorů, která byla vlastní éře komunismu, tj. letům 1948-1989.

Zákony upravující výsledky tvůrčích činností jsou vůči obecným předpisům práva 

soukromého zákony speciálními (např. zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském je lex 

specialis k občanskému zákoníku, zákonu č. 40/1964 Sb., nebo obchodnímu zákoníku, 

zákonu č. 513/1991 Sb., který se použije v případě podnikatelského vztahu).

                                                
4 Listina základních práv Evropské unie (Úřední věstník EU 2007/C 303/01)
5 Návrh nového OZ - http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf
6 Důvodová zpráva k návrhu nového OZ http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/
files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf
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Charakteristická vlastnost výtvorů tvůrčích činností je jejich nezávislost na hmotném 

substrátu, tj. nosiči prostřednictvím kterého jsou vyjádřeny. Hmotný substrát, prostřednictvím 

kterého je vyjádřen objekt duševního vlastnictví a který má jako věc hmotná vlastní právní 

režim, lze užít, zničit a výtvor tvůrčí činnosti přitom neutrpí na hodnotě. Tato vlastnost

odlišuje a charakterizuje věci nehmotné, vlastnost být užit kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv, 

současně i následně, bez snížení kvality a hodnoty. Tato vlastnost se nazývá potenciální

ubiquita.

Práva duševního vlastnictví jsou založena na teritoriálním principu, což znamená, že 

právní normy dané určitým státem, platí právě v tom určitém státě. Teritorialita v autorském 

právu se od teritoriality jiného právního odvětví kvalitativně neliší. Avšak teritoriální princip s

principem potenciální ubiquity duševního vlastnictví velmi omezuje a narušuje výkon

výlučných práv především v dnešní informační, tedy globální společnosti. Moderní státy jsou 

si toho vědomy a snaží se tuto skutečnost reflektovat jak na státní, tak na mezinárodní úrovni.

Mezinárodní autorskoprávní smlouvy z principu teritoriality vycházejí a stanovují tzv. 

asimilační režim. Tento režim znamená zacházení s cizími státními příslušníky jako se svými 

občany v oblasti, kterou upravuje daná mezinárodní smlouva. Smluvní stát tak musí přiznat 

cizím státním příslušníkům svůj autorskoprávní režim (tzv. formální reciprocita).

Obecné vymezení a demonstrativní výčet práv duševního vlastnictví nám poskytuje 2. 

článek Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví7, který pod pojmem 

duševní vlastnictví řadí práva „k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům 

výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí 

lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, 

obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, 

na ochranu proti nekalé soutěži, a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v 

oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.“ Vývojem můžeme k těmto právům 

přiřadit práva k televiznímu vysílání, ke zvukově obrazovému záznamu a v evropských 

zemích, díky harmonizaci právních řádů, i právo sui generis k databázi. Dílem dnes rozumíme

také počítačový program (viz § 2 odst. 1, 2 AZ). Z výše vyjmenovaných práv můžeme 

vyčlenit skupinu práv autorských, práv příbuzných s právem autorským a práv souvisejících 

s právem autorským, do jejíhož rámce spadá tato práce.

                                                
7 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 
vyhlášená vyhl. MZV č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.
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1.1. Autorské právo, práva související a práva příbuzná

Každý z dvou největších právní systémy má své pojetí autorského práva.

V anglosaském common law se vyvinul systém Copyright, pro který je charakteristický důraz 

na majetkovou stránku práv autora (nebo spíše majitele práv ke copyrightu) a absence práv 

osobnostních. S právy majetkovými lze v systému Copyright volně disponovat.

V kontinentálním právním systému se naproti tomu vyvinulo autorské právo8, které vychází 

z autorskoprávního dualismu, který autorská práv chápe jako souhrn koexistujících práv -

výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Opakem je teorie monismu, která je 

založená na jednotě obsahu autorských práv. Práva osobnostní jsou odrazem jedinečné tvůrčí 

činnosti autora. Jsou spojena s autorem samým a jejich převod je zcela vyloučen. Autor se 

jich nemůže vzdát, zanikají jeho smrtí. Výtvor autora je jeho duševním vlastnictvím a 

přiznávají se mu práva toto vlastnictví chránit, neboť podstata nehmotných statků umožňuje, 

aby cizím (duševním) vlastnictvím lehce zacházel kdokoliv a kdekoliv (potenciální ubiquita,

viz výše). Osobnostními právy jsou právo na nedotknutelnost díla, právo dílo zveřejnit či 

osobovat si autorství. Pravá majetková naproti tomu jsou postavena na skutečnosti, že 

nehmotné statky duševního vlastnictví mají hospodářskou využitelnost a hodnotu a jako 

taková mohou být předmětem právních vztahů. Stejně jako práva osobností jsou ale spojena s 

osobou původce a jako taková zůstávají nepřevoditelná a ani sám autor se jich nemůže vzdát

(na rozdíl od systému Copyright). Do určité míry s nimi však lze disponovat. Autor se může 

omezit ve výkonu svých výlučných majetkových práv a poskytnout jejich výkon další osobě. 

Tento právní institut se nazývá licence.

Náš současný autorský zákon práva rozděluje jen na právo autorské a práva s ním 

související. Pro ujasnění rozdílu mezi jednotlivými právy je vhodné teoreticky vymezit 

jednotlivá autorská práva. Právo autorská svědčí autorovi, tedy původci díla. Jeho dílo 

jedinečným výtvorem tvůrčí činnosti autora9 a obsahem jeho práva jsou výlučná práva 

majetková a osobnostní. Na rozdíl od autora výkonný umělec nevytváří dílo, ale i tak je jeho 

výkon tvůrčí a poskytuje původnímu dílu určitou míru osobitosti a jedinečnosti. Proto i on 

požívá práv osobnostních a majetkových. Pro podobnost s právem autorským jsou práva 

výkonných umělců označována jako práva příbuzná s právem autorským. Vedle autorů a

výkonných umělců jsou tu osoby, jejichž přínos dílu není tvůrčí, ale má povahu čistě 

ekonomickou a organizační. Tito pak mají jen práva majetková, která reflektují jejich 

                                                
8 Francouzsky droit d'auteur, španělsky derecho de autor, německy Urheberrecht
9 § 2 odst. 1 AZ.
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ekonomický vklad. Vzhledem k absenci tvůrčí složky jejich přínosu se jejich práva označují 

jako práva související s autorským právem. Nositeli práv souvisejících jsou výrobci 

zvukových a zvukově obrazových záznamů, kteří jsou tématem mé práce, dále jsou to

rozhlasoví a televizní vysílatelé a nakladatelé. Práva výkonných umělců bývají označena jako 

práva související s právem autorským,

1.2. Obecně o právech výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

Po odlišení jednotlivých druhů práv v rámci práva autorského pojednám také obecně o 

právech výrobců zvukových a zvukových záznamů, neboť tato práva jsou tématem mé práce.

Jak jsem již uvedl výše, vklad výrobců záznamů je pouze majetkový a organizační.

Výrobci tak zaštiťují autory a výkonné umělce tím, že jim poskytují prostor k jejich tvůrčí 

činnosti, případně tuto činnost financují. Z takto vzniklého záznamu vytvářejí rozmnoženiny, 

které exploatují. Pro autory a výkonné umělce jsou pak výrobci záznamů většinou

nepostradatelní a právní řád jim poskytuje výhradní práva majetkové povahy. Postavení 

výrobců záznamů není stejné v kontinentálním právním systému a v common law systému, 

nicméně jejich faktické postavení je z ekonomického hlediska silné. S rozvojem informačních 

technologií se však i tento fakt mění. Informační technologie výrazně rozšiřují způsoby

distribuce a užití záznamů celkově a, i když se zákonodárci jak státní, tak unijní snaží tento 

fakt reflektovat ve svých právních řádech, právo reaguje na technický vývoj jen následně. 

Výrobci záznamů, především zvukových, tak používají svého silného ekonomického 

postavení a lobbují u zákonodárců, aby byly prosazeny změny pro výrobce záznamů výhodné. 

Děje se to celosvětově a výrobci záznamů tak do značné míry ovlivňují právní řády. 

Práva výrobců záznamů upravuje v České republice zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

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

(autorský zákon), v hlavě II., konkrétně v § 75 - § 86. Naše současná právní úprava je značně 

ovlivněna harmonizací s právem Evropské unie a dle čl. 10 Ústavy10 jsou její součástí i 

mezinárodní smlouvy. O relevantních mezinárodních smlouvách a předpisech práva Evropské 

unie pojednám v následující kapitole.

1.3. Výrobci záznamů v common law systému a doktrína work made for hire

Pro přiblížení odlišného postavení výrobců záznamů v common law systému práva 

budu vycházet z práva Spojených států amerických, neboť ve Spojeném království je systém 

                                                
10 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
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common law do značné míry ovlivněn kontinentálním právem. Americké autorské právo 

vychází z pozitivně právního základu, tedy odlišně od kontinentální přirozenoprávní doktríny, 

a chrání především dílo, které má v americkém pojetí společenskou funkci. Veřejný zájem na 

společenském uplatnění má přednost před ochranou autora, kterážto „je pojímána pouze jako 

nepřímý nástroj k dosažení těchto cílů“11. Tvůrce díla a jeho autor mohou být zcela odlišné 

osoby. Osobnostní práva ryzí forma common law nezná a práva majetková, která tak sama o 

sobě tvoří práva autorská, lze smluvně převádět inter vivos.

V § 101 amerického autorského zákona (Copyright Act)13 najdeme vymezení pojmu 

works made for hire, pod které spadají díla zaměstnanecká a díla vytvořená na objednávku. 

Doktrína works made for hire je pro americké autorské právo typická. Osoba, pro kterou je 

dílo vytvořeno, je považována za autora a majitele autorských práv, tedy majitele copyrightu.

Tento institut se ve značné míře uplatňuje u výrobců záznamů, ať zvukových či zvukově 

obrazových. Majitel copyrightu může být i právnická osoba, pak se jedná o tzv. corporate 

copyright. Doba trvání práv děl anonymních, pseudonymních a děl works made for hire je 95 

let od prvního zveřejnění, nebo 120 let od jejich vytvoření podle toho, která uplyne dřív.

Za majitele autorského práva k dílu je podle § 201 (a) autorského zákona původní 

autor, případně spoluautor, díla. V § 201 (b) je, v případě works made for hire, za autora 

považován ten, pro kterého bylo dílo vytvořeno – ten, který dílo financoval. Zákonem je tedy 

stanovena legální fikce. Tato legální fikce však může být, mimo území USA, považována za 

rozpornou s veřejným pořádkem a zájmy skutečného tvůrce díla. Ve státech kontinentální 

Evropy má původce díla nezcizitelná osobnostní práva s přirozenoprávním základem, která 

pozitivistický Copyright Act nezná. Toto však neplatí bezvýhradně. USA přistoupily 

k Bernské úmluvě14, která stanovuje povinnost implementovat do zákona určité minimální 

penzum osobnostních práv. Proto přijaly dodatek Visual Artist Right Act k Copyright Actu, 

který sice přiznává osobnostní práva, ale pouze autorům taxativně vyjmenovaných vizuálních 

děl – malby, kresby, sochy a fotografie. Těchto osobnostních práva se však lze vzdát, ačkoliv 

jsou podle Bernské úmluvy nezcizitelná, a jsou platná pouze po dobu života autora.

                                                
11 Tůma, Pavel: Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 98
13 Copyright Act z roku 1976 (Title 17 of the United States Code – Hlava 17 Zákoníku Spojených států)
14 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 vyhlášená Vyhláškou ministra 
zahraničních věcí pod číslem 133/1980 Sb.
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2. Mezinárodní úprava práv výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie byla přijata tzv. euronovela Ústavy 

ČR15, která změnila znění čl. 10 Ústavy. Dle znění platného do 31. května 2002 pouze 

ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem16. 

Všechny ostatní mezinárodní smlouvy (tedy i ty o právu duševního vlastnictví) neměly na 

území ČR přímé právní účinky a samy o sobě nebyly aplikovatelné. Tento fakt byl reziduem 

prvorepublikového17 práva, které bylo postaveno na dualistické koncepci práva národního a 

mezinárodního, kdy se tyto právní režimy přísně oddělovaly. Od účinnosti euronovely, tj. od 

1. června 2002, se znění čl. 10 změnilo a vyhlášené a ratifikované mezinárodní smlouvy se 

staly součástí právního řádu.18

Obecně platí, že smluvní státy musí plnit smluvní závazky, ale mohou jít nad rámec 

smluv a poskytovat více práv či více ochrany. Mezinárodní smlouvy tak většinou stanoví jen

základní rámec nebo základní práva a státy to promítnou do svého právního řádu, ať už 

mezinárodní smlouvu považují za součást svého právního řádu, nebo ne.

O právech výrobců zvukově obrazových záznamů ani o jejich ochraně nebyla do 

dnešního dne přijata žádná mezinárodní smlouva a není tak na mezinárodní úrovni 

upraveno19. V návaznosti na Internetové smlouvy WIPO měla být přijata úmluva upravující 

práva výrobců záznamů a výkonných umělců v oblasti audiovize. V roce 2000 byla svolána 

konference, na které byl dohodnut obsah smlouvy, avšak jednání zkrachovalo na jediném 

článku, který upravoval převod práva mezi výkonným umělcem a výrobcem záznamu. Zájem 

o mezinárodní úpravu oblasti audiovize však na poli WIPO i nevládních organizací přetrvává 

a SCCR20 tuto úpravu připravuje21. Možno říci, že přijetí mezinárodní smlouvy v oblasti 

                                                
15 Novela Ústavy ČR č. 395/2001 Sb.
16 Viz č. 10 úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.
17 Československá republika, 1918-1938.
18 Z níže uvedených smluv jsou dle čl. 10 Ústavy součástí právního řádu Římská úmluva z 26. října 1961 a 
Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech z 20. prosince 1996. Seznam 
vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je ČR vázána, a
které jsou v evidenci MZV, přístupný na http://www.mzv.cz/public/fa/9f/a9/75578_552258_sez110520.pdf.
19 Jedinou mezinárodní smlouvou na tomto poli zůstává Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl 
přijatá 18. dubna 1989 v Ženevě a v ČSFR vyhlášená pod č. 365/1992 Sb.
20 Standing Committee on Copyright and Related Rights WIPO – Stálý výbor pro autorské právo a práva s ním 
související.
21 Viz dokument připravený pro 19. zasedání SCCR, přístupný na
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_19/sccr_19_9.pdf, a závěry ze zasedání přístupné na  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_19/sccr_19_conclusions.pdf .
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audiovize je jen otázkou času. Dále výklad o důležitých smlouvách týkajících se výrobců 

zvukových záznamů.

2.1. Římská úmluva

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a 

rozhlasových organizací byla přijata v Římě 26. října 1961 a v ČSSR byla vyhlášena

vyhláškou ministra zahraničí pod č. 192/1964 Sb. (dále jen „Římská úmluva“). V současnosti 

má 91 smluvních stran. Římská úmluva je první mezinárodní úmluvou upravující ochranu 

výrobců zvukových záznamů. V článku 1 je obsažena zásada, že ochrana práv výrobců 

zvukových záznamů se nedotýká práv autorských a nemůže být vykládána k újmě ochrany 

těchto práv. Z definic článku 3 úmluvy jsou pro nás důležité pojmy zvukový snímek a 

výrobce zvukových záznamů. Pro účely Římské úmluvy se zvukovým snímkem každý výlučně 

sluchem vnímatelný záznam zvuků uměleckého výkonu nebo jiných zvuků a výrobcem 

zvukových snímků osoba fyzická nebo právnická, která poprvé zaznamená zvuky výkonu nebo 

jiné zvuky. Úmluva je postavena na principu teritoriality. Výrobcům zvukových snímků, kteří 

jsou občany státu, kde se o ochranu žádá, se přiznává vnitřním zákonodárstvím smluvního 

státu právo ke zvukovým snímkům poprvé zaznamenaným nebo poprvé vydaným na jeho 

území.

Římská úmluva je postavena na tzv. asimilačním principu, který zavazuje smluvní 

státy uplatňovat národní režim vůči příslušníkům jiných smluvních států. Národní režim je

podle článku 5 přiznán výrobcům zvukových snímků, je-li splněna některá z následujících 

podmínek: 

a) výrobce zvukového snímku je občanem jiného smluvního státu (hledisko státní 

příslušnosti);

b) první záznam zvuku byl uskutečněn v jiném smluvním státě (hledisko záznamu);

c) zvukový snímek byl poprvé vydán v jiném smluvním státě (hledisko vydání).

Ochrana je dále přiznána i takovému zvukovému snímku, který byl poprvé vydán v 

nesmluvním státě, avšak do třiceti dnů od prvého vydání také ve smluvním státě (současné 

vydání), považuje se za poprvé vydaný ve smluvním státě.

Písemným oznámením může každý smluvní stát prohlásit, že nebude uplatňovat buď

hledisko vydání, nebo hledisko záznamu. Takové písemné oznámení může být učiněno 

kdykoliv po ratifikaci, přijetí nebo přístupu a nabude účinnosti šest měsíců po jeho uložení. 

Výrobci zvukových snímků mají podle článku 10 právo povolit nebo zakázat přímé nebo 
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nepřímé rozmnožení svých zvukových snímků. Přímé rozmnožení je z původního záznamu, 

tedy například z výrobní matrice (pro lisování vinylových desek, kompaktních disků atd.) či 

prvotních záznamů ze studia (například master tapes, což jsou studiové pásky, na které je 

zvuk ve studiu natočen). Nepřímé rozmnožení pochází od vylisované kopie (z jednoho 

vydaného nosiče na jiný). Úmluva umožňuje vázat ochranu práv výrobců zvukových snímků 

na splnění formalit (obdoba tzv. copyrightové doložky). Toto je splněno, pokud všechny 

rozmnoženiny nebo jejich obaly vydaného zvukového snímku uvedeného do prodeje ponesou 

údaj tvořený znakem a rokem prvního vydání. Musí být umístěno takovým způsobem, aby 

bylo patrné, že se činí nárok na ochranu. Neuvádí-li rozmnoženiny nebo jejich obaly výrobce 

nebo osobu výrobcem zmocněnou, musí poznámka obsahovat také jméno vlastníka práv 

výrobce.

Čl. 12 stanoví, že pokud je zvukového snímku vydaného k obchodním účelům nebo 

rozmnoženiny takového zvukového snímku použito přímo k rozhlasovému vysílání, nebo k 

veřejnému přednesu, zaplatí uživatel jednu přiměřenou odměnu výkonným umělcům nebo 

výrobcům zvukových snímků, anebo oběma. Není-li dohody mezi těmito stranami, mohou být 

určeny podmínky rozdělení této odměny vnitřním zákonodárstvím. K tomuto článku uplatnila 

ČSSR výhradu22 podle článku 16 odst. 1 písmene a) bodu iii). To znamená, že nebude tento 

článek uplatňovat u zvukových snímků, jejichž výrobce není občanem jiného smluvního státu.

V rámci EU některé státy tuto konkrétní výhradu uplatnily a některé ne. Aplikace čl. 12 tak 

není stejná uvnitř samotné Unie.

Doba ochrany přiznané podle Římské úmluvy je stanovena jako minimální a činí u 

zvukových snímků a u výkonů na nich zaznamenaných 20 let od konce roku, v němž byl 

záznam pořízen. Podle článku 15 může každý smluvní stát svým vnitřním zákonodárstvím

stanovit výjimky z ochrany zajištěné úmluvou v případech článkem vymezených (tzv. 

zákonné licence, např. zpravodajská, rozmnoženina pro osobní účely, pro vědecké a 

vyučovací účely a další). Úmluva ctí práva získaná před nabytím její platnosti a nedotýká se 

jich. Je pouze na smluvním státu uplatňování ustanovení Římské úmluvy na zvukové snímky, 

které byly zaznamenány před nabytím platnosti této úmluvy pro tento stát. Ochrana stanovená 

Římskou úmluvou je pojatá jako minimální a není na újmu jakékoliv další ochraně zajištěné 

pro výrobce zvukových snímků ani žádným způsobem neovlivňuje ochranu autorského práva 

k literárním a uměleckým dílům. Právo smluvních států sjednat mezi sebou zvláštní dohody, 

                                                
22 Stejně jako např. Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie.
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pokud tyto dohody přiznají výrobcům zvukových snímků, než jaká přiznává úmluva, je 

vyhrazeno.

2.2. Ženevská úmluva

Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování 

jejich zvukových záznamů byla přijata v Ženevě 29. října 1971 (dále jen „Ženevská úmluva“).  

ČSSR k úmluvě přistoupila 5. října 1985 a vyhlásila ji vyhláškou ministra zahraničí č. 

32/1985 Sb. Ženevská úmluva byla přijata jako reakce na neustálý růst nedovoleného 

rozmnožování zvukových záznamů a současnosti má 77 smluvních států. Smluvní státy měly 

přijetí úmluvy, která by chránila výrobce zvukových záznamů proti nedovolenému 

rozmnožování jejich zvukových záznamů, za prospěšné i z hlediska autorů a výkonných 

umělců. Úmluva má pouze 13 článků a nejsou k ní přípustné žádné výhrady (článek 10). 

Výrobce zvukových záznamů je podle úmluvy fyzická nebo právnická osoba, která první 

zaznamenává zvuky uměleckého výkonu anebo jiné zvuky. Zvukovým záznamem je každé 

výlučně sluchem vnímatelné zaznamenání zvuků uměleckého výkonu anebo jiných zvuků a 

pod snímkem se rozumí věc obsahující zvuky převzaté přímo nebo nepřímo ze zvukového 

záznamu a zahrnující všechny zvuky nebo podstatnou část zvuků zaznamenaných na tomto 

zvukovém záznamu. Náš současný autorský zákon sice neodlišuje pojmy snímek a zvukový 

záznam, nicméně jeho pojetí výrobce zvukových záznamů a zvukového záznamu je 

inspirováno právě Ženevskou úmluvou.

Prostředky ochrany se podle této úmluvy vyhrazují vnitřnímu zákonodárství každého 

smluvního státu a mají zahrnovat jeden anebo více z následujících způsobů ochrany: 

přiznáním autorského nebo jiného zvláštního práva, právními předpisy o nekalé soutěži a 

prostřednictvím trestních sankcí. Ženevská úmluva tedy dává smluvním státům možnost 

výběru ochrany a vyžaduje minimálně jen jeden ze jmenovaných způsobů. Toto řešení je však 

velmi benevolentní a dovolím si říct, že na dnešní dobu nedostačující. Česká republika 

využívá všechny prostředky, o čemž pojednám v šesté kapitole.

Doba ochrany práv výrobců zvukových záznamů nesmí být kratší než 20 let. 

Smluvnímu státu je dáno na výběr, zda se doba může počít buď koncem roku, v němž zvuky 

obsažené na zvukovém záznamu byly poprvé zaznamenány nebo koncem roku, v němž byl 

zvukový záznam poprvé uveřejněn. Tato doba ochrany je, jako v Římské úmluvě, zanesena 

jen minimální a smluvní státy mohou poskytovat ochranu po delší dobu. 
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Proti vyhotovení snímků bez souhlasu výrobce a proti dovozu takovýchto snímků, 

pokud se takové vyhotovení nebo dovoz uskutečňuje za účelem veřejného rozšiřování i proti 

veřejnému rozšiřování takovýchto snímků, chrání smluvní státy, podle článku 2, jak státní 

příslušníky své, tak jsou příslušníky jiných smluvních států.

Stejně jako v Římské úmluvě je smluvnímu státu umožněno podmínit ochranu splnění 

určitých formalit. Na rozdíl od ní zde není vyžadován „znak“ a uvedení roku prvního vydání, 

ale článek 5 vyžaduje, aby všechny oprávněně vyhotovené snímky zvukového záznamu, které 

jsou veřejně rozšiřované, nebo jejich obaly, měly poznámku skládající se ze znaku P s 

připojením roku prvního uveřejnění, umístěnou takovým způsobem, aby bylo dostatečně dáno 

najevo, že se činí nárok na ochranu. Pokud snímky anebo jejich obaly neumožňují zjištění 

výrobce, jeho právního nástupce nebo osobu výlučně oprávněnou z licence poskytnuté 

výrobcem, musí poznámka obsahovat i jméno výrobce, jeho právního nástupce nebo osobu 

výlučně oprávněnou z licence poskytnuté výrobcem.

Článek 6 zakazuje smluvním státům povolit nucené licence, nejsou-li splněny 

následující podmínky: 

a) rozmnožování se uskutečňuje jen pro výlučné potřeby vyučování nebo vědeckého 

výzkumu, 

b) licence na rozmnožování je platná jen na území smluvního státu, jehož příslušný 

orgán licenci udělil, a nemůže být rozšířena na vývoz snímků, 

c) rozmnožování podle takovéto licence se uskuteční za přiměřenou odměnu stanovenou 

uvedeným orgánem, při níž se mimo jiné zohlední i počet vyhotovených snímků. 

V českém autorském zákoně lze tyto nucené licence nalézt v části I. oddílu 4., který je 

označen jako „Výjimky a omezení práva autorského“. Jedná se volná užití a zákonné 

licence23. Úmluva neomezuje ani neoslabuje ochranu, kterou mají zaručenou autoři, výkonní 

umělci, výrobci zvukových záznamů nebo rozhlasové organizace podle vnitřního 

zákonodárství nebo podle mezinárodní smlouvy.

2.3. TRIPS

Dohoda o tržních aspektech práv duševního vlastnictví byla uzavřena v rámci Dohody

Světové obchodní organizaci dne 15. dubna 1994 v Marakéši a nabyla účinnosti 1. ledna 1995

(dále jen „Dohoda TRIPS“, nebo „TRIPS“). V České republice byla vyhlášena pod č. 

191/1995 Sb. 

                                                
23 Základní vliv na obsah těchto výjimek má v současnosti Informační směrnice, viz kapitola 4.
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Dohoda TRIPS je spravována hlavně Světovou obchodní organizací (dále jen „WTO“)

a částečně WIPO. Mezi WTO a WIPO byla podepsána dohoda o spolupráci24 týkající se 

Dohody TRIPS. Většina mezinárodních smluv týkajících se duševního vlastnictví je 

spravována WIPO. Další rozdíl mezi Dohodou TRIPS a mezinárodních smluv spravovaných 

WIPO je počet smluvních států. Dohody TRIPS se účastní všechny státy WTO, což 153 států 

(k 23. červnu 2008). V porovnání s mezinárodními smlouvami, které spravuje WIPO, tak

Dohoda TRIPS má širší pokrytí především rozvojových zemí, které se mezinárodních smluv 

spravovaných WIPO běžně neúčastní, což má v globální a čím dál více se propojující 

ekonomice velký význam.

Dohoda TRIPS je postavena na základních principech WTO Světové obchodní 

organizace, a to národní zacházení (čl. 3), doložka nejvyšších výhod (čl. 4) a nediskriminace 

vůči subjektům z členských zemí WTO. Z principu národního zacházení pak vyplývá (viz čl. 

3), že práva poskytnutá podle Římské úmluvy musí její smluvní stát poskytnout i jiným 

členským státům WTO, i kdyby smluvními státy Římské úmluvy nebyly. Pokud jde dle

článku 4 o ochranu duševního vlastnictví, bude jakákoli výhoda, přednost, výsada nebo 

osvobození přiznaná členem WTO občanům kterékoli jiné země, přiznána ihned a 

bezpodmínečně občanům všech ostatních členů. Z této povinnosti jsou zproštěny jakékoli 

členem WTO přiznané výhody, přednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté v souladu s 

ustanoveními Římské úmluvy, které opravňují, aby poskytnuté zacházení bylo záležitostí 

nikoli národního zacházení, nýbrž zacházení poskytnutého v jiné zemi, a jakékoliv výhody,

přednosti, výsady nebo osvobození týkající se práv výrobců zvukových záznamů, která nejsou 

poskytnuta Dohodou TRIPS.

Přínosem Dohody TRIPS jsou především ustanovení o vynucení přiznaných práv. 

Předcházející mezinárodní smlouvy na ochranu práv k duševnímu vlastnictví neupravovaly 

vynucení ochrany těchto práv, nebo tuto otázku ponechaly na smluvních státech. Proto 

ochrana práv nebyla práva dostatečně prosazována. Vyspělé státy si jasná ustanovení na 

ochranu a vynucení práv k duševnímu vlastnictví vydobyly na zemích méně vyspělých. 

Reálně totiž neexistovala účinná ochrana před neoprávněným kopírováním v oblasti 

autorských práv a v dalších oblastech (napodobeniny, neoprávněné užívání patentovaných 

vynálezů). V méně rozvinutých zemích, zemích Asie i Latinské Ameriky se ochrana 

duševního vlastnictví opomíjela a tyto země neměly účinnou legislativu v této oblasti.

Padělky a napodobeniny jimi vyrobené a exportované tak znamenaly problém a značné 

                                                
24 Přístupná na http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm.
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finanční ztráty. Za přístup těchto zemí jim byly nabídnuty obchodní kompenzace, aby měly 

motivaci více prosazovat práva duševního vlastnictví. 

Nejvýznamnějším příspěvkem TRIPS je z našeho hlediska ochrana práv duševního 

vlastnictví pomocí ustanovení o vynucování, která dohoda obsahuje. TRIPS klade důraz na 

vnitřní legislativu států. Podle článku 41 odstavce 1 Dohody TRIPS členové WTO „zajistí, 

aby jejich právní řád zahrnoval řízení k dodržování práv způsobem umožňujícím účinné kroky 

vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví upravených touto Dohodou, včetně 

urychlených opatření k nápravě, která by zabránila porušování a opatření, která mají 

odrazující účinek vůči dalšímu porušování. Tato řízení budou uplatňována způsobem, který 

vyloučí vytváření překážek proti oprávněnému obchodu a poskytne ochranu proti jejich 

zneužití.“ Vychází se z toho, že nejúčinnější opatření jsou ta nejbližší zdroji porušování práv a 

že sankce za porušení zákona musí být tak tvrdé, aby zamezily dalším protiprávním 

chováním. Dohoda TRIPS, jako Římská i Ženevská úmluva, stanoví minimální standard 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví, kterého musí členské země dosáhnout. O prostředcích 

k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, které TRIPS stanoví, bude blíže pojednáno 

v kapitole 6.

Práva výrobců zvukových záznamů upravuje článek 14 Dohody TRIPS. Odstavec 2 

uvedeného článku jim přiznává právo povolit nebo zakázat přímou nebo nepřímou reprodukci 

jejich zvukových záznamů (odpovídá čl. 10 Římské úmluvy). Co se týče vztahu výrobců 

zvukových záznamů a výkonných umělců, uvádím odstavec 1 stejného článku, který 

výkonným umělcům dává možnost zabránit zhotovení záznamu jejich nezaznamenaného 

výkonu a reprodukci takového zachycení, pokud k takovému jednání má dojít bez jejich 

souhlasu. Doba ochrany práv pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů je stejná a 

trvá nejméně 50 let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byl pořízen záznam nebo 

se uskutečnil výkon. Ve všech státech WTO tak došlo ke stanovení této minimální doby 

ochrany, která se oproti Římské úmluvě prodloužila z 2025 na 50 let. Prodloužení doby na 50 

let se v České republice stalo již před sjednáním Dohody TRIPS zákonem č. 89/1990 Sb.

Článek 14 odstavec 4 přiznává výrobcům zvukových záznamů právo povolit nebo 

zakázat komerční pronajímání pro veřejnost originálů nebo kopií jejich zvukových záznamů. 

Toto právo je výrobcům přiznáno zcela nově a strany Dohody TRIPS ho můžou (ale nejsou 

povinny) přiznat také jakýmkoliv jiným majitelům práv ke zvukovým záznamům, např. 

autorům předmětného díla nebo výkonným umělcům, kteří zaznamenané dílo provedli.

                                                
25 Čl. 14 Římské úmluvy.
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V našem autorském zákoně je právo na pronájem výrobců zvukových záznamů vtěleno do § 

76 odst. 2 písm. c). Půjčovny CD musí mít souhlas výrobců záznamů, případně jiných 

nositelů práv, k půjčování záznamů. Výrobci (popř. kolektivní správci) však takový souhlas 

nedávají, aby neposkytovali prostor pro rozmnožování svých záznamů. Zákon je ale obcházen 

a vznikají „kluby vlastníků CD“, kdy každý vlastník má podíl na fondu kompaktních disků. 

Obcházením zákona je však zákon porušován.

Dohoda TRIPS je dnes již nedostatečná vzhledem k uplatnění práv v digitálním 

prostředí. „TRIPS však nadále zůstává důležitým determinantem dalšího vývoje a chápání 

práv autorských a souvisejících tím, že v rámci procedury řešení sporů z TRIPS existují 

fungující orgány autoritativně vykládající pravidla TRIPS“.26

2.4. Internetové smlouvy WIPO – WCT a WPPT

V roce 1996 byly přijaty smlouvy WIPO, pro které se vžilo označení „internetové 

smlouvy“. Smlouva WIPO o autorském právu a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců 

a zvukových záznamech měly za cíl upravit ochranu autorských práv a práv souvisejících v 

podmínkách informačních a komunikačních technologií, především po internetu. Smlouvy 

reagovaly na hospodářský, kulturní a technický vývoj. Internetové smlouvy upravily nové 

otázky, které vyvstaly právě v souvislosti s technickým vývojem (on-line komunikace) a 

právě díky této úpravě překonávají dosavadní smlouvy o autorských a souvisejících právech, 

včetně Dohody TRIPS, i když TRIPS je stále nezastupitelná především díky úpravě ochraně a 

vynucení uvedených práv. Podrobněji pojednám o druhé jmenované smlouvě, o Smlouvě 

WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (dále jen „Smlouva WPPT“), 

která souvisí s tématem této práce. Smlouva má v současnosti 87 smluvních stran. Česká 

republika k ní přistoupila 20. května 2002 (jako jeden z prvních států27) a vyhlásila ji

sdělením MZV č. 48/2002 Sb. m. s., ale ustanovení Smlouvy WPPT byla promítnuta už do 

tvorby současného autorského zákona, zákona č. 121/2001 Sb.

Smlouva WPPT v článku 2 definuje základní pojmy. Uvedeme si je, protože z těchto 

definic vychází i náš AZ. Zvukovým záznamem se rozumí záznam zvuků výkonu nebo jiných 

zvuků, anebo vyjádření zvuků, jiných než ve formě záznamu obsaženého ve filmovém nebo 

jiném audiovizuálním díle. Cílem je, aby „práva k zvukovému záznamu jeho začleněním do 

                                                
26 Dobřichovský T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví. Praha: Linde, 2004. str. 47.
27 Evropská unie přistoupila k Internetovým smlouvám jako celek v prosinci 2009. Jedná se tak o první ratifikaci 
mezinárodní smlouvy EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009.
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filmového nebo audiovizuálního díla zůstala nedotčena.“28 Záznamem je zaznamenání zvuků 

nebo jejich vyjádření na hmotný podklad, z něhož mohou být pomocí technického zařízení 

vnímány, rozmnožovány nebo sdělovány, pojem záznam je novinkou ve srovnání s Římskou 

úmluvou. Výrobce zvukového záznamu je fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí 

iniciativu a má odpovědnost za první záznam zvuků výkonu nebo jiných zvuků, anebo 

vyjádření zvuků. Pojetí výrobce je tak odlišné a především širší od Římské úmluvy (viz čl. 3), 

neboť výrobcem je i ten, kdo vyvíjí iniciativu a má odpovědnost. Širší pojetí zahrnuje i osoby, 

pro kterou byla výrobu zvukového záznamu provedena (například na základě smlouvy). 

Vydání zvukového záznamu je nabídnutí rozmnoženin zaznamenaného výkonu nebo 

zvukového záznamu veřejnosti se souhlasem nositele práva a jsou-li rozmnoženiny veřejnosti 

nabídnuty v přiměřeném množství. Dodatek „v přiměřeném množství“ považuji za nevhodný, 

protože záleží na nositelích práv, kolik nosičů vydají a vždy je to vydání. Náklady běžně 

sahají od pár set kusů až po náklady milionové. Za důležité je naopak třeba brát spojení 

„nabídnuty veřejnosti“, protože bez takového nabídnutí se o vydání jednat nemůže. A 

konečně sdělováním veřejnosti zvukového záznamu se rozumí šíření zvuků výkonu nebo 

zvuků anebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu veřejnosti, 

uskutečňovaný jakýmkoli jiným způsobem než vysíláním. Sdělování je také pojato široce, 

neboť zahrnuje všechny možné způsoby (internet a další sítě) včetně vysílání. U práva na 

vysílání se však podle českého autorského zákona úplatná zákonná licence (viz § 72 AZ).

Smlouva WPPT v článcích 11 až 14 přiznává výrobcům zvukových záznamů práva 

výlučná a v čl. 15 nevýhradní právo na odměnu za vysílání a za sdělování veřejnosti. Přiznána 

jsou tak výrobcům zvukových záznamů tato práva:

i. právo na rozmnožování - výlučné právo udílet svolení k přímému nebo nepřímému 

rozmnožování svých zvukových záznamů jakýmkoli způsobem nebo formou 

Právo na rozmnožování je pojato šířeji než v čl. 10 Římské úmluvě. Jakýkoliv způsob

nebo forma rozmnožování je reakcí na on-line komunikaci.

ii. právo na rozšiřování - výlučné právo udílet svolení k zpřístupňování originálu a 

rozmnoženin svých zvukových záznamů veřejnosti prodejem nebo jiným převodem 

vlastnictví

Žádné ustanovení Smlouvy WPPT neomezuje volnost Smluvních stran, aby 

stanovily podmínky, za nichž se po prvním prodeji nebo jiném převodu vlastnictví 

originálu nebo rozmnoženiny zvukového záznamu, uskutečněném se svolením 

                                                
28 Společná prohlášení ke Smlouvě SODV o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech přijatá dne 
20. prosince 1996.
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výrobce zvukového záznamu, uplatní vyčerpání práva na rozšiřování uvedeného v 

odstavci 1. Viz čl. 12 odst. 2.

iii. právo na pronájem - výlučné právo udílet svolení k obchodnímu pronájmu originálu a 

rozmnoženin svých zvukových záznamů veřejnosti, a to i po jejich rozšíření výrobcem 

samým nebo s jeho souhlasem

iv. právo na zpřístupňování zvukových záznamů - výlučné právo udílet svolení k 

zpřístupňování svých zvukových záznamů veřejnosti po drátě nebo bezdrátovými 

prostředky takovým způsobem, že každý může k nim mít přístup na místě a v čase 

podle své individuální volby

v. právo na odměnu za vysílání a za sdělování veřejnosti - výkonní umělci a výrobci 

zvukových záznamů mají právo na jednu přiměřenou odměnu za přímé nebo nepřímé 

užití zvukových záznamů, vydaných k obchodním účelům, k vysílání nebo k 

jakémukoli sdělování veřejnosti

Smlouva WPPT umožňuje, aby podle vnitrostátního práva mohl jednu 

přiměřenou odměnu od uživatele požadovat výkonný umělec nebo výrobce zvukového 

záznamu, anebo oba. Vnitrostátním právem můžou být pro případ nedostatku dohody 

mezi výkonným umělcem a výrobcem zvukového záznamu určena pravidla, podle 

kterých se budou výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů podílet na jedné 

přiměřené odměně. Viz čl. 15 odst. 2.

V článku 16 je smluvním stranám povoleno stanovení stejných omezení nebo výjimek, 

jaké stanoví v souvislosti s ochranou práva autorského. Tyto omezení nebo výjimky mají být, 

podle odstavce 2, zúženy na jednotlivé zvláštní případy, které nejsou v rozporu s obvyklým 

využíváním zvukového záznamu a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným 

zájmům výrobce zvukového záznamu.

Minimální doba ochrany výrobce zvukových záznamů je stanovena na 50 let od konce 

roku, v němž byl zvukový záznam vydán, nebo, nedojde-li k takovému vydání do 50 let od 

pořízení zvukového záznamu, 50 let od konce roku, v němž byl záznam pořízen. Článek 18 je 

ustanovením známým jako tzv. anti-circumvention provision chránícím technické prostředky 

ochrany, které využívají výrobci zvukových záznamů v souvislosti s výkonem svých práv. 

Smluvní státy mají, podle uvedeného článku stanovit přiměřenou právní ochranu těmto 
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technickým prostředkům. Tato ochrana je zanesena jako v právu evropském (viz čl. 6 odst. 1 

Informační směrnice29), tak v českém AZ (viz § 43).

Článek 19 obsahuje závazky smluvních stran týkajících se informací o identifikaci 

práv. Mají být stanovena přiměřená a účinná právní opatření proti každé osobě, která vědomě 

elektronickou informaci o identifikaci práv neoprávněně odstraní nebo pozmění, případně 

neoprávněně rozšiřuje, dováží za účelem rozšiřování, vysílá, sděluje nebo zpřístupňuje 

veřejnosti rozmnoženiny zaznamenaných výkonů nebo zvukové záznamy vědoma toho, že 

elektronická informace o identifikaci práv byla nedovoleně odstraněna nebo pozměněna. 

Definice informace o identifikaci práv v odstavci 2 uvedeného článku je velmi široká. 

Zkráceně se dá říct, že je to informace, která identifikuje, chrání či sděluje informace o 

výrobci zvukového záznamu nebo jiných majitelích jakýchkoliv práv k zvukovému záznamu, 

o zvukovém záznamu a podmínkách užití zvukového záznamu. Ustanovení § 44 odst. 1 písm. 

a) českého AZ je odrazem výše zmíněného čl. 19 stejně jako čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) 

Informační směrnice.

Rozdílně od Úmluvy Římské i Ženevské je ve Smlouvě WPPT upraveno používání 

formalit. Zatímco zmíněné úmluvy obsahují možnost smluvních států vázat ochranu práv na 

splnění formalit, Smlouva WPPT v článku 20 výslovně stanoví, že „požívání a výkon práv 

stanovených v této Smlouvě není podrobeno žádné formalitě“.

Ke Smlouvě WPPT není možno učinit výhrady s výjimkou ustanovení čl. 15 odst. 3

(týkající se práva na odměnu za vysílání a sdělování veřejnosti), viz čl. 21.

Smlouva WPPT je založena na principu národního zacházení (čl. 4). Ochrana podle 

této smlouvy má být přiznána výrobcům zvukových záznamů, kteří jsou občany jiných 

smluvních států (čl. 3).

2.5. Návrh Dohody ACTA

V roce 2006 se objevil návrh nové mezinárodní smlouvy, která by měla upravovat

potírání pirátství a padělání. S nápadem přišly Spojené státy americké a Japonsko. Evropská 

Unie, Kanada a Švýcarsko se přidaly k předběžným rozhovorům v letech 2006 a 2007. 

Oficiální vyjednávání začala v červnu 2008 již s dalšími státy.30 Oficiální návrh smlouvy byl 

zveřejněn v dubnu 2010 (jednání byla utajovaná) s názvem Anti-Counterfeiting Trade 

                                                
29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES
30 Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Maroko, Spojené arabské emiráty, Singapur, Jižní Korea, Jordánsko.
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Agreement 31 (zkráceně ACTA, Obchodní dohoda proti padělání). Má navazovat na ochranu 

stanovenou Dohodou TRIPS a rozšiřovat ji. Do dnešního dne proběhlo jedenáct kol 

vyjednávání. Z posledního jedenáctého kola, které se konalo v Tokiu, vyšel konsolidovaný 

text Dohody ACTA. Smlouva nemá být přijata na půdě WTO ani WIPO, má se jednat o 

samostatný mezinárodní právní rámec s vlastním mezinárodním orgánem. Návrh ACTA 

zahrnuje ochranu před porušováním autorského práva (copyrightu), před paděláním zboží a 

před porušováním patentů. Vychází z velké části z common law systému a reaguje na nárůst 

oběhu padělaného zboží, rozvoj internetu jako prostředku distribuce a jednoduchost a rychlost 

digitální reprodukce. Spojené státy se snaží prosazovat široká ustanovení, zatímco další země 

jsou opatrnější a prosazují spíše menší rozsah svazujících pravidel. Do dnešního dne není 

přijetí Dohody ACTA jisté právě pro zmíněný rozdíl přístupů. 

Návrh ACTA upravuje občanskoprávní a trestněprávní prostředky ochrany, opatření 

na hranicích a vynucování práv v digitálním prostředí.

                                                
31 Anglický text znění k 1. červenci 2010 k dispozici na 
http://www.publicknowledge.org/files/docs/ACTA_consolidatedtext.pdf. 
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3. Vývoj autorského práva a postavení výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů na našem území

3.1. Počátky

První úpravu rozmnožování záznamů nacházíme ve středověku, a to v 15. století po 

vynalezení knihtisku32. Knihtisk se stal cechovním řemeslem, na které panovník uděloval 

povolení formou „vydavatelských privilegií“33. Dílo tak mohlo být vydáno pouze se 

souhlasem panovníka (jím uděleným privilegiem). Tato privilegia chránila knihtiskaře a 

nakladatele, kterým byla udělena, ale autor zůstal nechráněn. „Můžeme tedy říci, že dříve než 

autorské se vyvinulo vydavatelské právo“34 Později byla v privilegiích zahrnuta podmínka 

souhlasu autora s vydáním díla a postupem času již nebylo možné privilegia využít bez 

souhlasu autora díla. Knihtisk zůstal po staletí jediným způsobem výroby záznamů. Knihy či 

partitury se opisovaly, ale dělo se tak v malé míře a většinou pro osobní účely toho, kdo si 

dílo opisoval. O záznam a reprodukci zvuku se poprvé úspěšně ucházel Thomas Alva Edison 

svým vynálezem fonografu (zvukovým nosičem byly válečky) okolo roku 1876. Pár let po 

Edisonovi, přesněji v roce 188735, přihlásil Emile Berliner k patentu svůj vynález, který 

nazval gramofon (desky zvukovým nosičem). Oba vynálezy byly patentovány ve Spojených 

státech amerických, ale v Evropě se rozmohly záhy. Teprve tedy od počátku 20. století bylo 

možné začít přemýšlet o ochraně výrobců zvukových záznamů.

Na našem území platilo rakouské říšské právo, které začalo právo autorské upravovat 

v 19. století. Právě středověká vydavatelská privilegia dala základ autorskému právu 

v Rakousku. První úpravou autorského práva byla v ABGB36 smlouva nakladatelská.37

Prvním samostatným předpisem práva původcovského, který měl chránit původce a který 

rozvíjel na úpravu ABGB, byl císařský patent z 19. října 1846 č. 992 ř. z.38 k ochraně 

literárního a uměleckého vlastnictví proti nedovolenému uveřejnění, patisku a padělání. První 

českou úpravou na poli práva autorského byl zákon č. 106/1923 Sb. z. a n., o nakladatelské 

smlouvě. V současném autorském zákoně stále nalezneme úpravu licenční smlouvy 

nakladatelské, která je pozůstatkem právního vývoje tohoto typu licenční smlouvy.

                                                
32 Knihtisk vynalezl německý kovář Johannes Guttenberg okolo roku 1450 n. l.
33 Telec. I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 1994. str. 72
34 Tamtéž.
35 Gössel G.: Fonogram, Praktický průvodce historií záznamu zvuku. Praha: Radioservis. 2001. str. 12
36 AllgemeinesbürgerlichesGesetzbuch – Kniha všeobecných zákonů městských (vyhlášen 1. 6. 1811, platný od 
1. 1. 1812).
37 §1164 - § 1171 ABGB. Přístupné v původním znění na http://www.koeblergerhard.de/Fontes/ABGB1811.htm. 
38 Předpisy nebyly překládány do národních jazyků. Říšská sbírka zákonu se začala vydávat až v roce 1849.
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Prvním autorským zákonem na našem území byl zákon č. 197/1895 ř. z., o právech 

původců k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. Pro autorské právo se tehdy 

používal termín právo původcovské. Zákon byl celistvou úpravou práva původcovského 

(autorského) a reagoval na nové možnosti reprodukce děl. Prvně také reagoval na vynález 

fotografie, kterážto se vyvíjela v průběhu 19. století. Zákon byl, stejně jako ABGB, velmi 

pokrokovou a moderní normou, i když úpravu zvukových záznamů ještě stihnout nemohl.

Měl 44 paragrafů a chránil díla až od jejich zveřejnění. Řádně vydáno bylo pouze „s vůlí 

oprávněncovou“39, tedy se souhlasem původce díla. Zákon používal termínu práva 

původcovská a nerozlišoval práva majetková a osobnostní. Obsahem práva původcovského 

bylo „výlučné právo dílo uveřejniti, rozmnožovati, odbývati a překládati.“40 Právo 

původcovské přecházelo na dědice. Zákon chránil původce proti vsáhnutí do jeho práva, tedy 

proti jeho neoprávněnému výkonu, a stanovil možnost zápisu práva do „veřejného 

původského rejstříku“41. Stanovil dobu ochrany na 30 let po smrti původce díla literárního a 

uměleckého a u díla fotografického 10 let od vzniku. Vyšlo-li, pak 10 let od jeho vyjití

(zveřejnění). Na základě tzv. recepční normy42 u nás zákon platil až do přijetí zákona č. 

218/1926 Sb. z. a n.

3.2. Zákon č. 218/1926 Sb. z. a n.

Zákon ze dne 24. listopadu 1926 č. 218/1926 Sb. z. a n., o původcovském právu 

k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském), byl první českou 

kodifikací autorského práva. Měl mnoho společného s říšským zákonem z roku 1895, ze 

kterého vycházel. Obsahoval 70 paragrafů členěných do pěti oddílů. Chránil díla, která byla 

vydána na území Československé republiky, a chránil i díla cizích státních občanů, pokud 

měla ochrana oporu ve státních (rozuměj mezinárodních) smlouvách či pokud byla zaručena 

vzájemnost. Vydání tedy byla podmínka ochrany (§ 1). Původcovské právo svědčilo jak 

původci, tak zpracovateli původního díla (viz § 7 a § 9), pokud původní dílo zpracoval 

tvůrčím způsobem (přeložil, zdramatizoval, adaptoval, hudebně upravil, zfilmoval, přednesl, 

atd.…). Pojmu zpracovatele tak odpovídal třeba výkonný umělec. Tím stavěl výkonného 

umělce na roveň původci původního díla, neboť mu také poskytnul výhradní práva 

původcovská (viz § 7). Zákon na více místech zmiňoval (a chránil) nemajetkové zájmy

                                                
39 §6 zákona č. 197/1895 ř. z.
40 § 23 zákona č. 197/1895 ř. z.
41 § 44 zákona č. 197/1895 ř. z
42 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n.
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původce díla, aniž by je blíže definoval. Ustanovení § 16 odst. 1 uvádí, že „Převede-li 

původce nebo ten, kdo vstoupil v jeho právo dědictvím aneb odkazem, právo původské na 

osobu jinou, zůstává převodci přes to právo na ochranu nemajetkových zájmů původských.“ 

Z toho usuzujeme vliv dualistické koncepce.

Zákon se poprvé zmiňoval o režisérovi a kinematografickém dílu. Stanovil 

vyvratitelnou domněnku, že za zpracovatele se při zfilmování považuje režisér (§ 9). Původci

zákon přiznával výhradní právo dílo zveřejnit, rozmnožovat, šířit, veřejně provozovat, atd. 

Z hlediska tématu této práce jsou zajímavá dvě ustanovení. Ustanovení § 27 odst. 2 

reflektovalo rozmach prvních zvukových nosičů (viz kapitola 3.1.), na kterých je dílo 

rozmnoženo (deska, váleček), a stanovilo povinnost označit původce díla nebo užitý pramen 

na nosiči samém. Ustanovení§ 37 přiznávalo původcovská práva původci díla 

kinematografického a podobného, „pokud dal uspořádáním anebo spojením vylíčených 

událostí dílu ráz osobitého díla samostatného“. Zákon tedy práva výrobců zvukových ani 

zvukově obrazových záznamů neznal. Výhradní právo dílo rozmnožovat a odbývat (rozuměj 

šířit) přiznával původci (a zpracovateli) díla. Původcovská práva přiznával po dobu 50 let po 

smrti původce, u děl anonymních a pseudonymních 50 let po vyjití (zveřejnění) díla.

Původcovské právo k dílům fotografickým zaniklo 10 let po vydání, nebylo-li vydáno do 

původcovy smrti, trvala práva 10 po smrti původce. Původcovská práva přecházela na dědice 

(§ 15).

Zákon byl novelizován pouze jednou, zákonem č. 120/1936 Sb. z. a n. Novela 

například vložila do zákona ustanovení § 30a, které upravovalo hromadný výkon práv na 

základně povolení ministerstva školství a národní osvěty. V tomto znění platil zákon o právu 

autorském až do přijetí zákona č. 115/1953 Sb.

3.3. Zákon č. 115/1953 Sb.

Zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), byl přijat 22. prosince 

1953 a nabyl účinnosti 1. ledna 1954. Tato krátká legisvakance je příznačná pro tehdejší 

maximální snahu o změny ve společnosti, i když tato snaha nový autorský zákon příliš 

nedegradovala a tento vycházel ze svého prvorepublikového předchůdce. Měl 113 paragrafů 

členěných do 8 částí. Byl také prvním, který kromě práv autorských, upravoval v části šesté 

ochranu práv příbuzných právu autorskému. Terminologicky nesprávně pod pojem práv 

příbuzných začlenil i právo výrobce zvukového záznamu. Odděloval a upravoval ochranu 

autorských práv osobnostních (§ 62 - § 63) a majetkových (§ 64). Ochrana práv majetkových 
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trvala 50 let po smrti autora a u děl anonymních a pseudonymních 50 let po zveřejnění. U děl 

filmových a fotografických končila doba ochrany práv po 10 letech po jejich zveřejnění.

Majetková autorská práva přecházela na dědice (§ 25).

Zákon enumerativně vyjmenovával předměty ochrany a mezi nimi výslovně uváděl

díla hudební, díla filmová a díla fotografická. Práva u filmového nebo podobně vytvořeného 

díla příslušela výrobci a měla stejný obsah jako práva autorská (§ 9). Výrobcem se v tomto 

případě rozuměl výrobce díla samého, nikoliv výrobce záznamu filmového díla. Autorské 

právo (podle § 15) zahrnovalo právo na ochranu osobních práv autorských, právo s dílem 

nakládat a právo na autorskou odměnu. Zákon dále poněkud nadbytečně upravoval několik 

typů „smluv o rozšiřování díla“43, mezi nimi například smlouvu nakladatelskou a smlouvu o 

přenosu díla na zvukový snímek nebo na podobné záznamy, kterou „převádí autor díla na 

podnik zabývající se jejich výrobou právo dílo trvale zachytit, vyrábět snímky a uvádět je do

prodeje a podnik se zavazuje vyplatit autorovi honorář“44. Bylo tak upraveno právo výrobce 

zvukového záznamu. Dle mého výkladu mohl být slovy „na podobné záznamy“ myšlen i 

filmový pás, a tedy, že právo dílo trvale zachytit, vyrábět snímky a uvádět je do prodeje, 

v případě uzavření smlouvy typu výše zmíněného, svědčilo také výrobci zvukově obrazového 

záznamu. Neuvedl-li podnik snímek či záznam do prodeje ve lhůtě jednoho roku od uzavření 

smlouvy, mohl autor od smlouvy odstoupit a náležela mu náhrada za ušlý zisk (§ 54).

Pro zachycení díla za účelem jeho užití (šíření, sdílení či vysílání) bylo třeba souhlasu 

výkonného umělce (§ 83), jemuž za jeho výkon náležel honorář. Právo udělit souhlas měl 

výkonný umělec 20 let po zachycení výkonu. Výkonný umělec se mohl domáhat ochrany 

před užitím svého výkonu způsobem, který výkon znetvořuje nebo snižuje jeho hodnotu (§ 90 

odst. 2). Veřejné provozování a vysílání snímků a záznamů (zvukových či obrazových) bylo 

možné pouze se svolením podniku, který snímky vyrobil, a za odměnu (§ 92 odst. 1). Toto 

platilo jen při prvním vysílání snímku.

3.4. Zákon č. 35/1965 Sb.

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), 

byl přijat 25. března 1965, nabyl účinnosti 1. července 1965 a vycházel z předchozího 

autorského zákona. Osobnostní ochranu autora sice zakotvoval, ale osobnostní a majetková 

práva tvořila nedílný celek i z hlediska přechodu těchto práv pro případ smrti. Měl 55 

                                                
43 Viz § 28-56 zákona č. 115/1953 Sb.
44 § 53 zákona č. 115/1953 Sb.
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ustanovení v pěti částech. V § 2 vyjmenovával mezi předměty ochrany, tedy chráněnými díly, 

i díla hudební, filmová a fotografická. Autorem díla filmového, podle § 6, byl vyvratitelnou 

zákonnou domněnkou režisér a autorská práva k filmovému dílu vykonával výrobce. „Právo 

výrobce filmu není vlastním autorským právem výrobce filmu, nýbrž jen oprávněním toto 

právo za autora filmu navenek vykonávat“45, uváděl Knapův komentář. Část čtvrtá zákona 

upravovala práva výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací. Právo

výrobce záznamu trvalo 25 let od pořízení záznamu. Výrobcům zvukově obrazových 

záznamů zákon neposkytoval žádnou ochranu. Co se týče smluvních typů, zákon je upravoval 

obdobně jako jeho předchůdce pod pojmem smlouvy o rozšiřování díla.

Tento autorský zákon byl v průběhu 90. let šestkrát novelizován. Tyto novelizace byly 

vedeny snahou přizpůsobit zákon novým poměrům ve společnosti po roce 1989 a především 

právním předpisům Evropských společenství, což plynulo z tzv. asociační dohody (viz 

kapitola 4). Z našeho pohledu zmíním dvě zásadní novely. Zákon č. 89/1990 Sb. prodloužil 

trvání práv výrobců zvukových záznamů z 25 na srovnatelných 50 let v zemích EU, 

prodloužil trvání autorského práva k dílům filmovým z 25 na 50 let a zavedl odměnu za 

zhotovení rozmnoženiny pro soukromou potřebu (zpoplatnění nenahraných nosičů). Druhá 

zásadní novela, zákon č. 86/1996 Sb., upravila především závazky vyplývající z Dohody o 

obchodních vztazích mezi vládou ČR a USA46. Strany se zavázaly prodloužit ochrany 

audiovizuálních děl a zvukových záznamů nejméně 50 let po zveřejnění ochrany zvukových 

záznamů, zajistit práva na ochranu proti nedovolenému rozšiřování, rozmnožování a dovozu a

umožnit majiteli práv k zvukovým záznamům bránit nedovolenému půjčování kopie 

zvukového záznamu. Nositelům práv bylo přiznáno právo na pronájem a půjčování originálu 

či rozmnoženin díla a právo požadovat určitá opatření na hranicích, která mohli požadovat

nositelé práv při vývozu nebo dovozu rozmnoženin pořízených bez jejich souhlasu.

Ochrana práva autorského a práv souvisejících se tak dostala na úroveň ochrany těchto 

práv srovnatelnou se zeměmi EU. Převzetí acquis communautaire duševního vlastnictví, jakož 

i závazků z mezinárodních úmluv a smluv však, podle důvodové zprávy k návrhu zákona 

121/2000 Sb., však vyžadovalo zpracování nového právního přepisu. „I Legislativní rada 

vlády konstatovala, že předpisy ES byly sice do autorského zákona částečně promítnuty, ale v 

důsledku četných novel se tento zákon stal nepřehledným a byla narušena jeho 

systematika.“47

                                                
45 Knap K.: Autorský zákon. Praha: Linde. 1996. str. 52.
46 Čl. X zákona č. 158/1991 Sb.
47 Důvodová zpráva k návrhu autorského zákona (poslanecký tisk č. 433/1999).



32

3.5. Zákon č. 121/2000 Sb.

Autorské právo, práva související a práva příbuzná jsou v současnosti v České 

republice upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který byl přijat 7. dubna 

2000 a účinnosti nabyl 1. prosince stejného roku. Zákon je komplexní úpravou autorského 

práva, práv příbuzných a souvisejících. Vychází z autorskoprávního dualismu a důsledně 

odlišuje výlučná práva osobnostní a majetková. Osobnostní práva zanikají mortis causa a 

majetková práva přecházejí na dědice a v případě odúmrti připadnou státu. Nově upravuje 

jednotný smluvní typ, licenční smlouvu. Upravuje také kolektivní správu práv, která byla 

dosud upravena v samostatném zákoně48. Kolektivní správa je povinná pro práva povinně 

kolektivně spravovaná. Zákon poprvé přiznává nové právo související s právem autorským, a 

to právo výrobce zvukově obrazového záznamu.

Zákon definuje dílo velmi široce a z § 2 pro naše účely jmenujme konkrétně dílo 

hudební, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii a dílo 

audiovizuální, jako je dílo kinematografické. Chrání se dílo dokončené i jeho vývojové fáze a 

části. Předmětem autorského práva je i dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla do díla jiného.

Převážně se jedná o předpis soukromého práva s veřejnoprávní úpravou kolektivní 

správy. Občanský zákoník, nebo obchodní zákoník v případě vztahu obchodního či 

podnikatelského, je mu předpisem subsidiárním. Zákon je postaven na principu smluvní 

volnosti. Další kapitola pojednává o právních předpisech Evropské unie, které významným 

způsobem ovlivnily náš současný autorský zákon.

                                                
48 Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.
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4. Evropská právní úprava výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku uzavřena Evropská dohoda zakládající 

přidružení mezi ČR a ES a jinými členskými státy, tzv. asociační dohoda, která vstoupila v 

platnost 1. února 1995. Vyhlášena byla pod č. 7/1995 Sb. Vytvořila základní právní rámec 

upravující vztahy ČR a Evropskými společenstvími a jejím cílem podporovat rozvoj 

hospodářských styků mezi oběma stranami a vytvořit půdu pro postupné začleňování České

republiky do Evropské unie. Obsahovala klauzuli umožňující jednostranné zrušení platnosti 

Evropské dohody v případě porušení podstatných smluvních závazků druhou stranou či při 

nedodržování lidských práv a svobod. V čl. 67 dohody se strany, kromě jiného, shodly na 

významu duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a dohodly se na ochraně 

autorského práva a s ním souvisejících práv. Pokud chtěla být Česká republika přijata

k Evropské unii, musela plnit obsah smlouvy. Závazky splnila a „Evropská rada rozhodla 

v souladu se stanoviskem Komise vyjádřeném ve zprávě z října 2002 o přijetí (…) k 1. 5. 

2004.“49

Smlouva o přistoupení k Evropské unii, podepsaná v Aténách dne 16. dubna 2003, byla 

vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s. Smlouva nabyla platnosti 1. května 2004. Česká republika 

tak přistoupila k EU a jejímu právu. Na základě ustanovení SES o sbližování předpisů 

členských států EU jsou vydávány směrnice a nařízení, která mají na předpisy o autorském 

právu velký vliv a která harmonizují oblast práv duševního vlastnictví za účelem přizpůsobit 

ji vnitřnímu trhu, aby jeho účastníci nebyli diskriminováni různými stupni právní ochrany 

v členských zemích. K harmonizaci se používají akty sekundárního práva (odvozené od práva 

primárního – tedy mezinárodních smluv), především směrnice. Jsou to akty, které zavazují 

pouze subjekty, jimž je adresován, tedy výhradně členské státy. Směrnice předepisují

výsledek, jehož má být dosaženo, formy a metody dosažení tohoto cíle jsou na vůli států. 

Směrnice se v členském státě může stát přímo platnou a vynutitelnou (pokud z ní plynou 

jednotlivcům práva), pokud ji členský stát včas neimplementuje do svého právního řádu.

Naproti tomu nařízení je akt normativní povahy závazný jak na úrovni EU, tak na úrovni 

členských států. Přímo zavazuje členské státy i jednotlivce a přímý účinek získává vstupem 

v platnost. Nařízení se nejtypičtěji užívají v oblasti celního práva, ale tématu této práce se 

konkrétně týká Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. Připomínám, že harmonizace ze strany Unie 

je vedena jednak snahou o stejnou úroveň ochrany majitelů práv, aby byly zaručeny stejné 

                                                
49 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm
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podmínky na volném trhu a předešlo se diskriminaci uvnitř tohoto trhu, a také snahou o 

speciální ochranu výrobců, protože výrobce záznamů a nositele autorských práv vůbec

považuje za hodné zvýšené ochrany.

Evropská úprava je, mluvíme-li o právech autorských a s nimi souvisejících, střední 

cestou mezi systémem kontinentálním a systém common law. Na tento fakt má vliv nejen 

přítomnost zemí uvnitř EU s common law (Velká Británie, Irsko) oproti většině zemí 

s kontinentálním pojetím, ale i globální ekonomika, pro jejíž obchodní vztahy je toto sblížení 

velmi prospěšné. Proto nelze nedat za pravdu Dobřichovskému, když uvádí, že obecnými 

tendencemi autorských a souvisejících práv jsou „komercionalizace těchto práv, 

dematerializace, deteritorializace, potlačení osobnostních práv, zvýšení úlohy kolektivních 

správců.“50 Obecnými proto, že je nalezneme jak v právu evropském, mezinárodním a 

v důsledku toho i v právních řádech jednotlivých zemí.

Pro přehlednost uvádím seznam relevantních unijních předpisů (chronologicky):

 Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a 

půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s 

právem autorským (nahrazena směrnicí EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 

prosince 2006)

 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů 

týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a 

kabelovém přenosu (nahrazena směrnicí EP a Rady 2006/116/ES)

 Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

 Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření 

s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného 

oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným 

osvobozením od cla (nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. 

července 2003)

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v 

informační společnosti

 Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 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

                                                
50 Dobřichovský T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví. Praha: Linde. 2004. str. 67
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 Směrnice EP a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv 

duševního vlastnictví

 Směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a 

půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s 

autorským právem (kodifikované znění směrnice 92/100/EHS)

 Směrnice EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění směrnice 

93/98/EHS)

Dále je třeba zmínit:

 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice č. 2006/116 ES o harmonizaci doby 

ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících

4.1. Směrnice EP a Rady 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování a o 
některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským 
právem

Tato směrnice nahradila směrnici Evropského parlamentu 92/100/EHS ze dne 19. 

listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního 

vlastnictví souvisejících s právem autorským. Směrnice přiznává výlučné právo udělit svolení 

k pronájmu a půjčování výrobcům zvukového záznamu, pokud jde o jeho zvukové záznamy, a 

výrobcům prvotního záznamu filmu, pokud jde o originál a rozmnoženiny jeho filmu. Právo

na pronájem a právo na půjčování se nevyčerpávají. Pronájmem se podle směrnice rozumí 

zpřístupnění za účelem užívání na omezenou dobu, spojené s přímým či nepřímým 

hospodářským nebo obchodním prospěchem. Půjčováním pak směrnice rozumí 

zpřístupňování za účelem užívání na omezenou dobu, které není spojeno s přímým ani 

nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem, pokud je uskutečňuje veřejně 

přístupné zařízení. Z tohoto výlučného práva mohu členské státy stanovit výjimku, pokud jde 

o veřejné půjčování, s tím, že alespoň autoři obdrží odměnu za půjčování. Odměna pro 

výrobce záznamů tak směrnicí v uvedeném případě zaručena není a záleží pouze na 

jednotlivých členských státech, zda ji výrobcům přiznají.

Pro výrobce zvukových záznamů stanoví směrnice právo na spravedlivou odměnu, 

pokud je užito zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo rozmnoženiny 

takového záznamu k bezdrátovému vysílání nebo jakémukoliv sdělování veřejnosti. Odměna 

má být rozdělena mezi dotčené výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů. Dále je 

stanoveno právo na rozšiřování, které se týká výrobců zvukových záznamů, jde-li o jejich 

zvukové záznamy, a výrobců prvotních filmových záznamů, jde-li o originál a rozmnoženiny

jejich filmů. Rozšiřovat lze prodejem nebo jiným způsobem a toto právo se vyčerpá pouze 
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prvním prodejem předmětu ve Společenství. Právo na rozšiřování, stejně jako právo na 

pronájem a půjčování je možné převést, postoupit nebo se mohou stát předmětem smluvních 

licencí. U výrobců zvukových a prvotních filmových záznamů může členský stát stanovit 

stejná omezení, jaká stanovil u ochrany autorských práv k literárním a uměleckým dílům 

(např. zákonné licence). Právo na záznam, právo na rozšiřování a právo na vysílání a 

sdělování veřejnosti může členský stát omezit pro soukromé užití, pro užití krátkých úryvků 

v souvislosti se zpravodajstvím o aktuálních událostech nebo pro výhradně vyučovací účely a 

vědecký výzkum. V souvislosti s výrobci záznamů dodávám, že pro výkonné umělce 

stanovuje směrnice výlučné právo udělit svolení nebo zakázat záznam jejich výkonů.

4.2. Směrnice Rady 93/83/EHS o koordinaci určitých předpisů týkajících se 
autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém 
přenosu

Tato směrnice, co se týče ochrany práv výrobců zvukových záznamů, odkazuje na 

směrnici 92/100/EHS. O právech výrobců zvukově obrazových záznamů či jejich ochraně se 

směrnice nezmiňuje. 

4.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

Vycházeje z rozdílných dob ochrany v členských státech stanovila směrnice Rady 

93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

jednotné doby ochrany práv. Uvedená směrnice byla zrušena a nahrazena směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES. Práva výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů jsou stanovena na 50 let od pořízení záznamu. Pokud byl zvukový 

záznam oprávněně vydán průběhu této doby, práva uplynula za 50 let ode dne prvního 

oprávněného vydání. Pokud byl zvukově obrazový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně 

sdělen veřejnosti v průběhu této doby, potom práva uplynula za 50 let ode dne prvního 

takového vydání nebo sdělení veřejnosti. Článek 8 upravuje počítání lhůt tak, že se počínají 

od 1. ledna roku následujícího po události, od které běží. Filmem směrnice rozumí 

kinematografické nebo audiovizuální dílo nebo pohyblivé obrazové sekvence bez ohledu na 

to, zda jsou doprovázeny zvukem či nikoliv.
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4.4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES – „informační 
směrnice“

Informační směrnice byla reakcí Evropských společenství na prudký rozvoj 

informační společnosti, která umožnila vzniku zcela nových způsobů užití a snadnějšího 

přístupu k předmětům autorských práv a práv s nimi souvisejících. Účelem směrnice je nejen 

přispění k ochraně těchto práv, ale i umožnění rozvoje informační společnosti skrze větší 

právní jistotu a harmonizované právní prostředí vnitřního trhu. Směrnice tak adaptuje právo

EU na rozvoj nových technologií a je v souladu s internetovými smlouvami WIPO z roku 

1996.  

Výrobcům zvukových záznamů a výrobcům prvotních záznamů filmů stanoví 

směrnice právo na rozmnožování, kterým se rozumí výlučné právo udělit svolení nebo 

zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a 

v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech. Výrobcům mají dále právo na sdělování děl 

veřejnosti a právo na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti. Právem na sdělování 

veřejnosti je výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti 

po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že 

každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si 

zvolí. Definice práva na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti je obdobným 

výlučným právem. Sdělování předpokládá aktivní postup ze strany toho, co sdílí, a pasivní od 

toho, který přijímá. Zpřístupnění je pouhé umožnění přístupu k předmětům ochrany a aktivní 

je v případě zpřístupnění ten, který umožněného přístupu využívá. Z těchto definic definice je 

patrné, že sdělováním a zpřístupněním se rozumí především komunikace díla přes internet a 

jiné sítě. Směrnice vyjímá z práva na rozmnožování vytváření rozmnoženin, které jsou 

součástí technologického procesu a nemají samy o sobě hospodářský význam. Toto je úprava 

pro ukládání do mezipamětí přístrojů (tzv. cache). Pro členské státy je umožněno stanovení

výjimek nebo omezení z výše uvedených práv (zákonné licence), příkladem může být 

vytvoření rozmnoženiny pro soukromé a nekomerční užití fyzické osoby.

Informační směrnice ukládá členským státům stanovit právní ochranu před vědomím 

obcházením účinných technologických prostředků (viz např. DRM51). Do střetu se tak 

v mnoha zemích dostalo právo na vytvoření rozmnoženiny pro osobní potřebu a právně 

chráněné užití technologických prostředků chránících dílo před neoprávněným užitím. 

Možnost chránit své oprávněné zájmy, například právě pomocí technologie DRM, která 

                                                
51 Digital rights management – digitální správa práv.
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zamezovala neoprávněné rozmnožování, byla směrnicí zahrnuta. V době přijetí informační 

směrnice byla technologie DRM nadějí především výrobců záznamů proti jejich 

neoprávněnému rozmnožování a šíření, ale ve skutečnosti se ukázala jako kontraproduktivní, 

protože omezovala oprávněné uživatele, především pokud šlo o právo na pořízení 

rozmnoženiny pro osobní potřebu, a byla prolamována bez ohledu na právní ochranu. Dnes se 

od technologie DRM již upouští. 

4.5. Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží 
podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, 
která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo

Nařízení Rady (ES) č. 3295/94, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění 

padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu 

nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, bylo přijato jako ochrana před 

obchodem s padělky a nedovolenými napodobeninami, který způsoboval a způsobuje 

držitelům autorských a s ním souvisejících práv značné škody. Kladlo si za cíl zabránit v co 

nejvyšší míře uvádění takového zboží na trh. Bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) 

č. 1383/2003.

Nařízení upravuje podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření v případě, že 

zboží je podezřelé jako padělek či nedovolená napodobenina, a opatření, která příslušné 

orgány přijmou, pokud bylo zjištěno, že skutečně jde o padělky nebo nedovolené 

napodobeniny. Nedovolenými napodobeninami je podle článku 2 odstavce b) nařízení zboží, 

které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorského práva nebo 

práva s ním souvisejícího, pokud výroba těchto kopií porušuje příslušné právo podle práva 

Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí 

opatření celních orgánů. Nedovolenou napodobeninou je tak v našem případě možno chápat 

jako pirátské nosiče záznamů, tedy nosičů záznamů vyrobených bez souhlasu držitele práv 

k tomuto záznamu.

Pokud mají celní orgány před přijetím žádosti o přijetí opatření dostatečné důvody pro 

podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, mohou pozastavit propuštění zboží 

nebo je zadržet po tři pracovní dny. V případě, že bylo postupem stanoveným v nařízení

zjištěno, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, nemůže být uvedeno na celní území 

Společenství, propuštěno do volného oběhu, vyvezeno, zpětně vyvezeno, odstraněno z celního 

území Společenství, propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla ani umístěno 

do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.
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Orgány členského státu mohou zboží, o kterém bylo zjištěno, že jde o padělky nebo 

nedovolené napodobeniny, zničit, nebo s ním naložit mimo obchodní toky tak, aby se 

zabránilo způsobení újmy držiteli práva, a to bez náhrady a bez finančního zatížení státní 

pokladny. Dále mohou přijmout jakákoliv opatření zbavující dotyčné osoby hospodářského 

zisku plynoucího z operace. Zboží porušující právo duševního vlastnictví může propadnout ve 

prospěch státu. Nadto členský stát stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce, které mají 

být použity v případech porušujících nařízení. Nařízení se nevztahuje na zboží neobchodní 

povahy v rámci limitů osvobození od cla v osobním zavazadle cestujícího.52

4.6. Návrh směrnice, kterou se mění směrnice č. 2006/116/ES o harmonizaci doby 
ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících

V prvním čtení dne 23. dubna 200953 prošel Evropským parlamentem návrh Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Obsahem směrnice byl postoj Evropské 

komise, který se zastal výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů a který vycházel 

z faktu, že stávající doba ochrany 50 let u výkonných umělců vztahující se na zaznamenané 

výkony často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života a že příjmy z jejich 

výlučných práv by měli výkonní umělci dostávat alespoň po dobu svého života. Doba 50 let 

jejich ochrany byla Evropskou komisí považována za diskriminační, neboť autoři hudby a 

textu jsou chráněni 70 let po smrti. Prodloužení ochranné doby u výkonných umělců by tak 

zmenšoval jejich diskriminaci vůči autorům. Podle důvodové zprávy54 Evropské komise jsou 

výkonní umělci stejně potřební jako autoři, ale mají mnohem větší přínos k obchodnímu 

úspěchu zvukových nahrávek. V souvislosti s prodloužením doby ochrany výkonných umělců 

má být návrhem prodloužena i doba ochrany výrobců zvukových záznamů, protože spolu 

souvisí a různá doba jejich ochrany by byla v právních řádech členských států zmatečná. 

Původní návrh zněl na dobu ochrany 95 let (stejná doba copyrightu v USA), ale byl snížen na 

70 let od oprávněného vydání, případně oprávněného sdělení veřejnosti.

Účelem prodloužení ochranné doby byl i klesající příjem výrobců zvukových 

záznamů. Evropská komise uznala zájem na podpoře rozmanitosti kultury a na hledání a 

podporu nových talentů a prodloužila dobu ochrany, aby část příjmů získaných prodloužením 

                                                
52 Pravidlo de minimis - čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1383/2003. Srovnej čl. 60 Dohody TRIPS.
53 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0282+0+DOC+XML+V0//CS
54 12217/08 ze dne 24. července 2008.
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mohla být investována do nových talentů a aby výrobci nepřicházeli o zisky z dříve vydaných 

nahrávek. Výrobci zvukových záznamů uvádějí, že jen jedno album z osmi je komerčně 

úspěšné a vyplatí se ho vydat a že do nových umělců investují asi 17 % svých zisků. Navíc 

bylo uznáno, že výrobcům klesají zisky v důsledku pirátství, a prodloužení doby ochrany jim 

tak bude generovat další zisk, protože není v zájmu Evropské komise, aby se šetřilo na 

nových umělcích a aby tito trpěli nedostatkem prostředků.

Návrh směrnice také obsahuje návrh, aby výrobci zvukových záznamů byli „povinni 

vyčlenit nejméně jednou ročně částku odpovídající 20 % z příjmů z výlučných práv na 

rozšiřování, rozmnožování a zpřístupňování zvukových záznamů, které by bez prodloužení 

doby ochrany (…) již byly volné. (…) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve 

prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří 

převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů nebo mu je postoupili za 

jednorázovou výplatu. Platby tímto způsobem vyčleněné by měly být rozdělovány vedlejším 

výkonným umělcům nejméně jednou ročně, a to na individuálním základě.“55 Členský stát 

bude moci z této povinnosti vyjmout některé výrobce zvukových záznamů, kteří jsou 

považováni za malé střední výrobce. 

Za předpokladu, že výrobce zvukového záznamu nevydá a nebude chtít vydat záznam 

znovu v prodloužené době ochrany, výkonní umělci budou mít možnost práva k záznamu 

převézt na jiný subjekt nebo je vykonávat sami.

Návrh směrnice vyvolal řadu negativních reakcí nejen od členských států a uživatelů, 

ale i z řad akademické obce. Dosavadní doba ochrany je považována za dostatečnou a o její 

prodloužení stojí silné nahrávací společnosti, které za návrh lobbují na evropské úrovni. Po 

přijetí směrnice evropským parlamentem v prvním čtení ale nebylo dále postoupeno. Okolo 

prodloužení byly diskuze, Rada EU po kritice jednostranného návrhu Komise směrnici dále 

nepřijala a konečné přijetí změny směrnice 2006/116/ES byla odsunuto na neurčito.

                                                
55 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice č. 2006/116/ES, přístupný na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-
0282+0+DOC+PDF+V0//CS
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5. Právní úprava postavení výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů v České 

republice

Práva výrobců záznamů jsou práva nehmotná a výhradně majetková. Přínos výrobců je 

pouze hospodářský. Jedná se o činnost výrobní a nikoliv tvůrčí. Pro svou hospodářskou 

využitelnost mají blízko k právům průmyslovým, mezi které však zařazeno není nejen pro 

souvislost s právem autorským, ale historickým vývojem (viz kapitola 3.1.). Zvukový a 

zvukově obrazový záznam jsou majetkovými hodnotami povahy nehmotné ve smyslu § 118 

odst. 1 ObčZ a jsou tak plně způsobilé být předmětem právních vztahů. Jsou translativně 

převoditelná (zcizitelná), může jimi být ručeno jako zástavou, jsou předmětem dědictví, jsou 

nehmotnou součástí podniku atd. 

5.1. Zvukový záznam a výrobce zvukového záznamu

Zákonné vymezení zvukového záznamu nalezneme v § 75 odst. 1 AZ. Zvukový

záznam56 je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných 

zvuků, nebo jejich vyjádření. Není důležité, jaký zvuk je zaznamenán. Může se jednat o 

záznam zvuků výkonného umělce, ale i o záznam jakéhokoliv zvuku obecně (zvuky lidí, 

strojů, zvířat,…). Kdokoli může vyrobit zvukový záznam, který vyhovuje výše uvedené 

definici. Aby byl zvukový záznam chráněn jako takový, musí být vnímatelný výlučně 

sluchem. Zvukově obrazový záznam je vnímatelný sluchem a zrakem a nemůže být chráněn 

jako záznam zvukový, nicméně právní ochrany požívá (viz dále). Zákonné vymezení

zvukového záznamu je stejné jako vymezení zvukového záznamu pro účely Římské úmluvy. 

Liší se dodatkem „nebo jejich vyjádření“ v AZ. Zákon chrání nejen výlučně sluchem 

vnímatelný záznam zvuků, ale i záznam vyjádření zvuků.

Zvukový záznam je věc nehmotná a je třeba jej odlišovat od jeho hmotného zachycení. 

Ani zachycení prvotní (master57), ani rozmnoženina zvukového záznamu58 není zvukovým 

záznamem samotným. Zničením hmotného nosiče, na kterém je zvuk zaznamenán, nezanikají 

práva vážící se k zvukovému záznamu59. 

                                                
56 Franc. phonogrammes, angl. phonograms, špan. fonograma, něm. Tonträger. Cizím slovem v češtině 
fonogram. Slovo má původ ve staré řečtině a je složené z φωνή [fo ̱ní ̱], česky hlas, a z γραμμα [grámma], česky 
písmeno, psaní, dopis.  
57 Z anglického master tape (páska), nebo master reel (kotouč), které se používaly především při analogovém 
nahrávání. Dnes se používají hlavně počítače, nicméně označení master se užívá nadále.
58 Dříve (například v autorských zákonech z let 1953 a 1965) se místo rozmnoženiny zvukového záznamu 
používal termín snímek.
59 § 9 odst. 2 ve spojení s § 78 AZ.
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V § 75 odst. 2 AZ nalezneme vymezení pojmu výrobce zvukového záznamu. Výrobce 

ve smyslu autorského zákona je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost 

poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, 

nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Stejně jako v případě zvukového 

záznamu je definice jeho výrobce pojata velmi široce. Výrobce je osoba, která sama záznam 

pořídí, nebo pro kterou je záznam pořízen jinou osobou. V případě smlouvy o dílo nejsou 

pochyby o osobě výrobce, neboť je jím vždy objednatel. To však lze smluvně upravit 

vzhledem k převoditelnosti práva výrobce (viz § 76 odst. 5 AZ).

5.2. Zvukově obrazový záznam a výrobce zvukově obrazového záznamu

Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady 

zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již 

doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, 

vnímatelných i sluchem. Z definice i z pojmenování záznamu samého vyplývá, že zvukově 

obrazový záznam obsahuje dvě složky. Záznam obrazu (související obrazy, které vyvolávají 

dojem pohybu) je složkou obligatorní. Naproti tomu složka zvuková je fakultativní. 

Záznamem může být zachycen nejen umělecký výkon (v tomto případě dílo audiovizuální), 

ale obecně jakékoliv obrazy vyvolávajících dojem pohybu, které samy o sobě nemusí být 

dílem s autorskoprávní ochranou.

Sama zvuková složka zvukového záznamu (soundtrack, hudba k filmu) může být 

pořízena současně s obrazovou složkou nebo nezávisle na ní. Zvukovou složku záznamu lze 

vytvořit začleněním již existujícího (preexistentního) zvukového záznamu. Práva výrobce 

zvukového záznamu jsou takovým použitím (začleněním) zvukového záznamu nedotčena. 

Začlenit lze záznam jakéhokoliv zvuku, nejen hudby. Výsledek tohoto začlenění, tedy spojení 

řady souvisejících obrazů se složkou zvukovou, pak musí vytvořit jednotný zvukově obrazový 

vjem, který má zvukově obrazový záznam poskytovat. Slova „jednotný vjem“ je třeba, 

v zájmu ochrany práv, vykládat široce vzhledem k subjektivnímu vnímání každého. Užití 

zvukové složky zvukově obrazového záznamu je výkonem práva výrobce zvukově 

obrazového záznamu, protože se jedná o užití zvukové složky jeho záznamu. Jedná-li se o 

zvukovou složku vytvořenou použitím preexistentního zvukového záznamu, jde zároveň o 

výkon práva výrobce zvukového záznamu k užitému zvukovému záznamu. Samostatné užití 

zvukové složky, která byla vytvořena použitím (začleněním) preexistentního zvukového 
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záznamu, je tak podmíněno dohodou obou výrobců záznamů, tj. preexistentního zvukového a 

zvukově obrazového záznamu.

Výrobce zvukově obrazového záznamu je podle § 79 odst. 2 AZ záznamu je fyzická 

nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, 

nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Osoba výrobce je vymezena obdobně 

jako výrobce zvukového záznamu (viz § 75 odst. 2 AZ) a platí tak výše uvedené k výrobci 

zvukového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu má většinou právní postavení 

výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla. Autorem audiovizuálního díla je režisér (§

63 odst. 1 AZ stanoví tuto fikci) a jeho osobnostní práva zůstávají nedotčena. Pokud je 

audiovizuální dílo obsahem zvukově obrazového záznamu, má zpravidla výrobce tohoto 

záznamu postavení výrobce prvotního záznamu díla audiovizuálního. 

5.3. Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Právo výrobce zvukového záznamu je právem majetkovým a výlučným. Výrobce má 

právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva 

(§ 76 odst. 1 AZ). Jiná osoba může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění jen 

tehdy, pokud tak stanoví autorský zákon. Jedná se o volná užití a zákonné licence v § 30 - § 

39 AZ. Dále je možné do výlučného práva zvukový záznam užít zasáhnout na základě 

zákonné úplatné licence v § 72 AZ60. Podle této licence nezasahuje do práva výrobce

zvukového záznamu ten, kdo užije zvukový záznam vydaný k obchodním účelům vysíláním 

rozhlasem nebo televizí, přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání; výrobci 

zvukového záznamu však přísluší právo na odměnu61 za takové užití. Záznamem vydaným 

k obchodním účelům se podle § 72 odst. 2 AZ rozumí záznam vydaný k obchodním účelům, 

jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem. Nevyžaduje se faktický odbyt rozmnoženin, 

ale jejich skutečné nabídnutí k prodeji. V této souvislosti vyvstává otázka neprodejných 

promo62 nahrávek. Jejich účelem je podpořit prodej a poptávku po záznamech, které budou, 

případně už byly, vydané k obchodním účelům. Existují i názory, že se na ně úplatná zákonná 

licence nevztahuje, nicméně fakt, že několik rozmnoženin je distribuováno bezplatně, 

nekoliduje s vydáním záznamu k obchodním účelům, ani s rozšiřováním jeho rozmnoženin 

prodejem.

                                                
60 Ve spojení s § 76 odst. 3 AZ.
61 Právo na odměnu je právem povinně kolektivně spravovaným.
62 Z anglického promotion – propagace, podpora.



44

Pro vznik práva výrobce k jeho zvukovému záznamu je nerozhodné, zda byl záznam 

pořízen dovoleně, či nikoliv. Ze zákona nevyplývá zákaz pořízení takového záznamu. To 

znamená, že právo výrobce k jeho zvukovému záznamu vznikne, i když autor díla, výkonný 

umělec nebo rozhlasový vysílatel nedali k pořízení záznamu jejich díla souhlas63. Objektivní 

odpovědnost výrobce zvukového záznamu za neoprávněný zásah do autorských a s nimi 

souvisejících práv k nehmotným předmětům zachyceným na zvukový záznam není dotčena. 

Právo užít záznam je základní a obecné a v jeho rámci se rozlišují jednotlivá výlučná 

práva. Zákon blíže neurčuje pojem užití díla, ale stanoví, jaká konkrétní práva výrobce 

zvukového záznamu má. Podle § 30 odst. 1 AZ64 se za užití díla se nepovažuje užití pro 

osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Vedle výrobcova práva užít záznam je v § 76 odst. 4 AZ výrobci zvukového záznamu 

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

obdobně podle § 25 AZ. Toto právo má oporu a je v souladu se směrnicí č. 2001/29/ES

(informační směrnice, čl. 2 ve spojení s čl. 5 odst. 2 písm. b). Rozmnožování záznamu

fyzickou osobou pro osobní potřebu je užitím volným a nezasahuje do výlučného práva

výrobce záznam užít. Ustanovení odst. 4 přiznává výrobcům záznamů náhradní odměnu,

jejímž účelem je nahradit výrobcům ztráty, které jim vznikají v důsledku umožnění

rozmnožování záznamu pro osobní potřebu.65 Tato náhradní odměna je reakcí na technické

možnosti při pořizování rozmnoženin, které umožňují snadné a množstevně nekontrolovatelné

rozmnožování záznamů pro vlastní potřebu fyzických osob. Samotné zákonem umožněné

rozmnožení záznamu pro osobní potřebu je uzákonění jednání, které by se jinak dalo

považovat za nezákonné jako zásah do výlučného práva užít záznam, a odměna (resp. právo

na ni) je řešením, jak nahradit výrobcům jejich ušlý zisk, neboť uživatel si místo zakoupení

sám rozmnoženinu pořídil. Právo na odměnu je právem kolektivně spravovaným

5.3.1. Trvání práva výrobce zvukového záznamu

Trvání práva výrobce zvukového záznamu je upraveno v § 77 AZ. Doba trvání práva 

je dobou absolutní, protože po jejím uplynutí právo zaniká a žádná osobnostní práva 

nepřetrvávají (ta výrobci ani nikdy nevznikla). Doba trvání práva činí 50 let od pořízení 

zvukového záznamu. Pokud je však zvukový záznam v průběhu této doby oprávněně vydán, 

                                                
63 Jako příklad pro porovnání nám poslouží § 71 odst. 2 písm. b) AZ, které stanoví výlučné právo výkonného 
umělce na záznam živého výkonu.
64 Ve spojení s § 78 AZ.
65 § 30 odst. 1,2 AZ ve spojení s § 78 AZ.
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zaniká právo výrobce až za 50 let od takového vydání. Pravidlo platící pro vydání záznamu se 

použije také tehdy, když záznam nebyl v průběhu 50 let vydán, ale byl ve stejné době 

oprávněně sdělen veřejnosti. Právo výrobce pak zaniká uplynutím 50 let ode dne tohoto 

sdělení. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po 

roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.66

Pořízení, vydání či sdělení záznamu veřejnosti jsou faktická jednání, objektivní právní

skutečnosti. Doba 50 let je pod kritikou nahrávacích společností a v EU lze očekávat její

prodloužení harmonizací (viz bod 4.6. této práce).

5.4. Obsah práva výrobce zvukového záznamu záznam užít

Obsah práva zvukový záznam užít nám vymezuje § 76 odst. 2, který taxativně

vyjmenovává jednotlivá práva, kterými jsou:

- právo na rozmnožování zvukového záznamu,

- právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,

- právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,

- právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,

- právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti.

Při výkladu o jednotlivých právech zmíním zakotvení a prameny jejich úprav 

mezinárodní a komunitární úrovně spolu s odkazy na konkrétní články. Další srovnání však 

provádět nebudu, neboť o těchto pramenech jsem již pojednal v kapitolách 2 a 4. Náš 

současný autorský zákon byl koncipován podle mezinárodních smluv i podle acquis 

communautaire a je s těmito prameny v souladu.

5.4.1. Právo na rozmnožování zvukového záznamu

Toto právo je nadnárodně upraveno v Římské úmluvě (čl. 10), ve Smlouvě WIPO o 

výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (čl. 11) a ve směrnici EP a Rady 

2001/29/ES (čl. 2). Podle § 13 AZ je definováno jako zhotovování dočasných nebo trvalých, 

přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky 

a v jakékoli formě. Právo reprodukovat zvukový záznam a vytvářet tak jeho kopie a 

rozmnoženiny. Reprodukovat lze jak záznam původní, tzn. vyrábět rozmnoženiny z prvotního 

zachycení (master), tak rozmnoženiny (snímky). Rozmnožováním se rozumí i rozmnožování 

digitální. Jak již z označení „zvukový záznam“ plyne, sám záznam je zachycením 

(rozmnoženinou) efemérního (pomíjivého) výkonu umělce nebo jiné osoby. Pořízení záznamu 

                                                
66 § 27 odst. 7 AZ ve spojení s § 78 AZ.
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je tak rozmnožováním samo o sobě. Samotný pojem „rozmnoženina“ není právními předpisy 

definován a může jí být prakticky jakýkoliv nosič schopný nést zvukový záznam. 

Vytvoření kopie pro osobní potřebu je mimo výlučné výrobcovo právo na 

rozmnožování. Do práva autorského67 totiž nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu 

zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Rozmnožování díla a jeho 

rozšiřování není stejná činnost. Jedná se o dvě odlišná, byť blízká práva často v rukou 

jednoho subjektu. Ten, kdo má právo rozmnožovat záznam, nemusí mít právo jej rozšiřovat a 

naopak.

5.4.2. Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu

Nadnárodně je právo na rozšiřování upraveno ve Smlouvě WIPO o výkonech

výkonných umělců a zvukových záznamech (čl. 12) a ve směrnici EP a Rady 2006/115/ES 

(čl. 9). Podle § 14 AZ se rozšiřováním rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem 

nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich 

nabízení za tímto účelem. Toto výlučné právo je omezeno, neboť prvním oprávněným 

prodejem nebo převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině zvukového 

záznamu v hmotné podobě se toto právo vyčerpá. Podle výše zmíněné Smlouvy WIPO mohou 

smluvní strany stanovit podmínky, za kterých se po prvním prodeji nebo jiném převodu 

vlastnictví originálu nebo rozmnoženiny zvukového záznamu, uskutečněném se souhlasem 

výrobce zvukového záznamu, vyčerpá právo na rozšiřování. Princip vyčerpání práva je možný 

i podle směrnice 2006/115/ES68. Vyčerpání práva je tak zaneseno i v českém autorském 

zákoně69 a z důvodu společného vnitřního trhu platí na území členských států EU a států 

Evropského hospodářského prostoru70. Prodej nebo jiný převod vlastnického práva musí být 

uskutečněn právě na společném trhu, pro který institut platí. Vyčerpá se pouze právo na 

rozšiřování, jiné výrobcovo právo ne, a proto nabyvatel originálu nebo rozmnoženiny 

zvukového záznamu nemůže bez souhlasu výrobce zvukový záznam užít jiným způsobem. 

                                                
67 Obdobně do práva výrobce zvukového záznamu. Viz § 30 odst. 2, § 78 AZ.
68 Čl. 9 odst. 2 : Právo na rozšiřování se (…) ve Společenství vyčerpá pouze prvním prodejem uvedeného 
předmětu ve Společenství, který byl uskutečněn nositelem tohoto práva nebo s jeho souhlasem.
69 § 14 odst. 2 AZ ve spojení s § 78 AZ.
70 Významný rozsudek přijal ESD ve věci DeutscheGrammophon v. Metro v roce 1971. Společnost 
DeutscheGramophon vyráběla gramofonové desky, které prodávala v Německu a vyvážela do Francie. 
Společnost Metro vyvážela ve Francii levně nakoupené desky zpět do Německa. DeutscheGrammophon se 
bránila s tím, že má na území Německa výlučné právo k šíření tohoto výrobku. Podle ESD však majitel 
autorského práva souhlasil s uvedením desek na francouzský trh a nemůže tedy bránit jejich dovozu do jiné 
členské země a bránit tak volnému pohybu zboží a fungování jednotného trhu. ESD shledal, že na práva autorská 
i práva příbuzná se vztahuje SES (čl. 36, ex čl. 30). Soud vyložil pojem „průmyslové a obchodní vlastnictví“ 
extenzivně vůči právu autorskému, de facto jej pojal spíše jako duševní vlastnictví. Rozsudek byl široce 
akceptován a potvrdil komunitární rozměr vyčerpání práva na rozšiřování.
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Dále je třeba zdůraznit slova „v hmotné podobě“, neboť zpřístupněním díla on-line přístupem, 

byť za úplatu, se právo na rozšiřování nevyčerpává.71 Uživatel si může dílo stáhnout, může si 

zhotovit rozmnoženinu v hmotné podobě (vypálit na CD, vytisknout), nicméně zde nelze 

použít princip vyčerpání práva. 

Účelem vyčerpání práva je právní jistota účastníků právních vztahů a neomezování 

volného pohybu zboží ve vnitřním trhu. V případě neexistence vyčerpání by autor, příp. 

výrobce záznamu, kterému bylo právo na rozšiřování poskytnuto, mohl omezovat pohyb již 

prodaného zboží a zasahovat do vlastnických práv. Autor (výrobce záznamu) však může před 

uvedením na trh omezit možnost šíření originálu nebo rozmnoženiny záznamu například tím, 

že je bude rozšiřovat pouze formou pronájmu či půjčování, na které se princip vyčerpání 

nevztahuje.

5.4.3. Právo na pronájem a půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukového
záznamu

Právo na pronájem je upraveno ve Smlouvě WIPO o výkonech výkonných umělců a 

zvukových záznamech (čl. 13) a právo na pronájem a půjčování dále ve směrnici EP a Rady 

2006/115/ES (čl. 3). Pronájmem se rozumí (§ 15 AZ) pronájmem originálu nebo 

rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo 

rozmnoženiny díla na dobu určitou a půjčováním je (§ 16 AZ) půjčováním originálu nebo 

rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným 

veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Tyto dvě činnosti 

se od sebe liší tím, že k půjčování dochází jen prostřednictvím zařízení přístupného veřejnosti

a bez lukrativního cíle (nejčastěji veřejné knihovny, vzdělávací zařízení), kdežto pronájem je 

činnost za účelem zisku. I půjčování může být zpoplatněno, ale pouze tak, aby poplatek

pokrýval náklady zařízení přístupného veřejnosti, které půjčuje. Pod zařízením přístupným 

veřejnosti je třeba zařadit veškerá zařízení určená pro přístup k předem neurčenému okruhu 

osob. Taková zařízení mohou být provozována obchodními společnostmi a být přístupné i on-

line.

Právo na pronájem a půjčování má výrobce bez ohledu na to, zda se jedná o záznam 

vydaný k obchodním účelům. Pronájem a půjčování jsou způsoby rozšiřování díla, právo

                                                
71 Informační směrnice (č. 2001/29/ES) výslovně upravuje šíření záznamů on-line formou. Uvádí, že právo na 
sdělování veřejnosti a právo na zpřístupnění veřejnosti se nevyčerpají žádným sdělením veřejnosti nebo 
zpřístupněním veřejnosti on-line (viz čl. 3 odst. 3).
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k nim se však nevyčerpává.73 Autoři a výrobci záznamů tak mají, na rozdíl od rozšiřování, 

možnost omezit pronajímání. „Omezení možnosti pronajímat rozmnoženiny má zajistit 

autorům a výrobcům zvukových záznamů a filmů alespoň přiměřenou odměnu.“74

5.4.4. Právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti

Právo na sdělování zvukového záznamu je upraveno ve Smlouvě WIPO o výkonech

výkonných umělců a zvukových záznamech (jako právo na zpřístupňování zvukových 

záznamů v čl. 14). Právo na sdělování dále upravuje směrnice EP a Rady 2001/29/ES (čl. 3).

Obecně se sdělováním zvukového záznamu rozumí jakékoliv nehmotné zpřístupňování 

záznamu. Ten, komu je sdělováno, není v přímém kontaktu s hmotným nosičem zvukového 

záznamu, ale záznam vnímá. Sdělováno je veřejným provozováním zvukového záznamu 

(jukeboxy, přehrávače), kulturními a jinými produkcemi. Sděluje se i umožněním přístupu 

veřejnosti k zvukovému záznamu takovým způsobem, že kdokoliv může mít k záznamu

přístup v čase a místě dle své vlastní volby (dnes především kabelové i bezdrátové připojení 

k síti). Vysíláním75 je myšlen přenos záznamu rozhlasem, televizí nebo družicí, a obecně 

jakýmkoliv prostředkem sloužícím k přenosu zvuků nebo audiovize. Pojem sdělování se 

naproti tomu dnes používá k přenosu záznamů po informačních sítích. Oba způsoby 

nehmotného zpřístupňování se doplňují a hranice mezi nimi nemusí být vždy jasná, nehmotná 

podoba zpřístupňování je charakterizuje oba. Český autorský zákon používá pojmu „sdělování 

veřejnosti“ jako pojem nadřazený pojmům sdělování veřejnosti a vysílání.

§ 18 odst. 1 AZ stanoví, že sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla 

v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Odst. 2. pak považuje 

za sdělováním díla veřejnosti také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může 

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

obdobnou sítí. Naopak sdělováním záznamu veřejnosti není pouhé provozování zařízení 

umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. Uvedené zákonné vymezení jednotlivých 

způsobů užití spadajících pod obsah práva na sdělování veřejnosti je pouze demonstrativní. 

Vedle uvedených užití lze pod toto právo podřadit jakoukoliv jinou komunikaci záznamu

v nehmotné podobě předem neurčeným osobám. „Sdělování díla v sobě povahově obsahuje 

                                                
73 Směrnice č. 2006/115/ES (viz čl. 1). Právo udělit svolení nebo zakázat pronájem a půjčování originálů 
rozmnoženin chráněných autorským právem se nevyčerpají prodejem ani jakýmkoliv jiným rozšiřováním 
originálů děl nebo jejich rozmnoženin chráněných autorským právem.
74 Petr Otevřel: Vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, [Právní rozhledy 
3-2005, s. 86].
75 V případě vysílání se ale může uplatnit úplatná zákonná licence prolamující výlučnost tohoto práva, o které je 
pojednáno výše. § 72 ve spojení s § 76 odst. 3 AZ.



49

tři základní elementy tohoto procesu, a to vysílání (emisi) objektivní materializace díla, 

přenos (transmisi) této materializace a její příjem (recepci). Povaha těchto prvků hraje 

zásadní roli při právním vymezení samotného pojmu sdělování díla veřejnosti a jeho 

jednotlivých způsobů.“76 Autorský zákon rozlišuje dvě základní formy provozování

(sdělování) díla, tj. provozování živé a provozování ze záznamu (viz § 19 a § 20 AZ), práva

výrobců záznamů se logicky uplatní jen při provozování díla ze záznamu. Provozováním díla

ze záznamu se rozumí zpřístupňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu 

pomocí přístroje, s výjimkou vysílání a přenosu díla rozhlasem nebo televizí. Užitím 

zvukového záznamu pomocí přístroje dochází k přenosu nehmotné materializace díla bez 

použití technických prostředků dálkového přenosu. V tomto případě mohou být příjemci jen 

ti, kteří jsou osobně přítomni takovému provozování záznamu. Autorskoprávně zcela

bezvýznamné je, zda se jedná o veřejné provozování díla za účelem dosažení zisku

provozovatele či nikoliv.

Forma emise je při sdělování vždy efemérní (nehmotná, nehmotná) formou

materializace záznamu, která již sama o sobě toto právo odlišuje od práv vázaných na

zpřístupňování záznamu na hmotném nosiči. „Podle kritéria formy transmise rozeznává

autorský zákon tři základní druhy sdělování děl veřejnosti, a to provozování, vysílání (včetně

jeho přenosu) a zpřístupňování veřejnosti na vyžádání (tzn. způsobem, že kdokoli může mít k

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

sítí)“77. Platí však, že forma transmise materializace díla je bezvýznamná z hlediska

vymezení práva na sdělování, neboť se může jednat o jakýkoliv druh přenosu, tj. bezdrátově

či po drátě, prostřednictvím zvukových, světelných či jiných vln a jinak v rámci rádiového

spektra, analogově i digitálně, prostřednictvím sítí elektronické komunikace. Co se týká 

recepce, posledního stadia sdělování, nemusí k ní fakticky dojít, ačkoliv takto zákon výslovně 

nestanoví. Je však třeba, aby byl příjem v objektivní vnímatelné podobě možný. Příkladem 

může být zveřejnění zvukového záznamu na internetu a možnost jeho stažení. Emise se 

provádí z internetového serveru, záznam se v elektronické podobě transmituje internetem a 

uživatel má možnost recepce záznamu, tzn. může si zvukový záznam stáhnout a uložit 

v počítači. Záznam byl sdělen veřejnosti a faktické stažení a uložení souboru se zvukovým 

záznamem je irelevantní, postačí faktická možnost recepce.

Veřejnost je zákonným znakem výlučného práva na sdělování díla. Pojem veřejnosti

však není v autorském zákoně definován. Definici neobsahuje ani mezinárodní smluv, ani

                                                
76 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 216
77 Viz sub. 76.
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právo komunitární. Podle komentáře k AZ78 dosud neexistuje ani odpovídající soudní výklad

vymezující pojem veřejnost ve smyslu § 18 AZ. Sdělování záznamu veřejnosti se může

uskutečňovat i na neveřejných místech (televizní a rozhlasové přijímače jsou ve většině

případů umístěny do soukromých prostor bez přístupu veřejnosti). Z tohoto důvodu se pojem

sdělování díla veřejnosti chápe jako sdělování, které je svou podstatou veřejnou nabídkou, a

to bez ohledu na místo, kde se příjemce nacházejí. Veřejností jsou individuálně neurčení

příjemci sdělování. Sdělování se může dít na veřejně přístupném či nikoliv. I neveřejné 

sdělování může být považováno za sdělování veřejnosti ve smyslu § 18 AZ. Taková neveřejná 

sdělování mohou probíhat i v rámci podnikatelské činnosti PO či FO při dodržení individuální 

určenosti79 příjemců (nejedná se o veřejnou nabídku sdělování). V tomto případě je nutno 

zahrnout do výrobcova výlučného práva na sdělování i taková užití, která jsou využita za

účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu sdělovatele.

„Opačný výklad by byl v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Jedná se o základní

právní princip demokratického právního státu, že užívat cizí majetek bez svolení majitele k

vlastnímu hospodářskému prospěchu je zakázáno (viz zejm. čl. 34 LZPS zaručující ochranu

výsledkům tvůrčí duševní činnosti, popř. čl. 11 LPS zajišťující nedotknutelnost vlastnictví).“80

Službou, která se stala oblíbenou v USA a která se začíná prosazovat v ČR, je služba

„on-demand“, tedy služba na požádání. Jedná se o způsob sdělování díla veřejnosti. Je

charakteristická pro komunikační technologie, díky kterým se vyvinula a stala možnou.

Recepce přenosu záznamu probíhá v místě a čase, které si příjemce (uživatel služby)

individuálně zvolí. Princip tohoto nehmotného sdělování spočívá v tom, že sdělovatel připraví

podmínky pro sdělení záznamu, ale jinak je pasivní a sám od sebe nezačne záznam emitovat,

a příjemce sám aktivně zahájí emisi. Příjemce tak není aktivní jen při spuštění svého

přijímače, ale i při výběru sdělovaného díla a místa a času jeho sdělení. Právě pro tuto aktivitu

příjemce je nutná vzájemná interakce mezi příjemcem a sdělovatelem.

Stejně jako u práva na pronájem a půjčování nedochází ani u sdělování veřejnosti 

k vyčerpání práva na sdělování díla veřejnosti.81

                                                
78 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 216
79 Sdělovatel (zaměstnavatel) pouští hudbu na pracovišti zaměstnancům pro zlepšení pracovního prostředí nebo 
reprodukuje hudbu v provozovnách při jednání se zákazníky, aby se lépe prezentoval, reprodukce záznamů a 
provozování vysílání v hotelových pokojích, atd. Naopak se nejedná o případ, kdy zaměstnanci provozují dílo 
pro sebe, popř. pro úzký okruh svých kolegů, protože v tomto případě nedochází k užití díla, popř. zvukového 
záznamu za účelem hospodářského či obchodního prospěchu.
80 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 220
81 Stanoví § 18 odst. 4 AZ expressis verbis, který se podle § 78 AZ použije i u výrobců zvukových záznamů.
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5.5. Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu

Právem výrobce zvukového záznamu je svůj záznam užít a udělit smlouvou oprávnění 

k užití záznamu (viz § 80 odst. 1 AZ). Ani vznik práva výrobce k jeho zvukově obrazovému 

záznamu není podmíněn dovoleností, a tedy oprávněností pořízení takového záznamu.

Výrobce záznamu ale bude objektivně odpovědný za zásah do autorských práv či práv 

souvisejících k nehmotným předmětům zachyceným na zvukově obrazový záznam (stejně 

bod 5.3. této práce). Zatímco neoprávněnost není rozhodná pro vznik práva výrobce zvukově 

obrazového záznamu, zákonná vyvratitelná domněnky82 nabytí licence k užití díla 

audiovizuálního a děl audiovizuálně užitých výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního 

díla je vždy podmíněna uzavřením písemné smlouvy mezi nositelem autorského práva83 a 

výrobcem. „Jinými slovy otázka, zda je konkrétní osoba výrobcem zvukově obrazového 

záznamu, je pouze otázkou skutkovou (quaestio facti).“84

Stejně jako výrobce zvukového záznamu má výrobce zvukově obrazového záznamu 

vedle práva záznam užít právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro 

osobní potřebu obdobně podle § 25 AZ85. Právo na odměnu se u výrobce zvukově obrazového 

záznamu uplatní stejně jako u výrobce zvukového záznamu (viz kapitola 5.4.).

5.5.1. Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu upravuje ustanovení § 81 AZ. 

Doba trvání práva je dobou absolutní stejně jako u výrobce zvukového záznamu. Doba trvání 

práva výrobce činí 50 let od pořízení zvukově obrazového záznamu. Je-li však v této době 

zvukově obrazový záznam zveřejněn, zaniká právo výrobce až za 50 let od takového 

zveřejnění. Absence slova „oprávněně“ u sdělení záznamu je též právně bezvýznamná. Jen 

oprávněné sdělení je právně relevantní. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od 

prvního dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.86

Úprava se liší od úpravy trvání práv výrobců zvukových záznamů, kde byl § 77 novelizován 

pod vlivem informační směrnice (srovnej její čl. 11 odst. 2). Podle autorského zákona je 

vydání zvukově obrazového záznamu pro trvání práva irelevantní, kdežto u zvukového 

záznamu se s jeho vydáním pojí počátek doby trvání práv. Zde se hodí srovnání s čl. 3 odst. 3 

                                                
82 Tato domněnka se použije pouze na díla audiovizuální a audiovizuálně užitá, která vznikla za účinnosti 
současného AZ, tj. od 1. prosince 2000.
83 Autorem audiovizuálního díla je režisér (§ 63 odst. 1 stanoví tuto fikci).
84 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 688 
85 § 80 odst. 3 AZ.
86 § 27 odst. 7 AZ ve spojení s § 82 AZ.
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směrnice 2006/116/ES, který stanoví, že pokud byl film v průběhu 50 let od pořízení

oprávněně vydán nebo oprávněn sdělen veřejnosti, potom práva uplynou za 50 let ode dne 

prvního takového vydání nebo prvního sdělení veřejnosti, a to podle toho, která z těchto 

skutečností nastane dříve. Použitím zásadou aplikační přednosti komunitárního práva je 

vydání zvukově obrazového záznamu spojeno s počátkem doby trvání práv jeho výrobce.

Na komunitární úrovni se nepočítá s prodloužením doby trvání práv výrobců zvukově

obrazových záznamů, zatímco u práv výrobců zvukových záznamů ano87 (viz bod 4.6. této

práce). Nicméně Evropský parlament uložil Komisi zhodnotit88, zda je potřebné prodloužit 

dobu ochrany výrobců v oblasti audiovize, a nejpozději do 1. ledna 2010 předložit zprávu o 

výsledku tohoto hodnocení. V případě potřeby měla Komise předložit další změnu směrnice 

2006/116/ES stran výrobců zvukově obrazových záznamů. Zpráva předložena nebyla a ve

věci se zatím dále nepokračuje, Komise nevznesla žádný návrh na prodloužení doby trvání 

práv výrobců zvukově obrazových záznamů. 

5.6. Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu záznam užít

Práva výrobců zvukově obrazových záznamů jsou analogická k právům výrobců

zvukových záznamů. V obou případech se jedná o majetková práva osoby, která záznam

pořídila (resp. nechala pořídit) a rozdíly v jejich postavení jsou a z podstaty by měly být

obdobné. Na druhou stranu se musí brát v potaz odlišnosti, které plynou především z podstat

obou druhů záznamů. V následujícím výkladu se zaměřím na rozdíly v postavení a právech

výrobců, tedy ty aspekty, ve kterých se práva výrobce zvukově obrazového záznamu liší od

práv výrobců zvukových záznamů.

Obsah výlučného práva výrobce zvukově obrazového záznamu je, stejně jako právo 

užít záznam samo o sobě, analogický s obsahem práva výrobce zvukového záznamu. Výrobce 

zvukově obrazového záznamu má podle § 80 odst. 2 právo na:

 rozmnožování zvukově obrazového záznamu (výklad obdobně viz 5.4.1.),

 právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin svého záznamu (viz 5.4.2),

 právo na pronájem a půjčování originálu nebo rozmnoženin svého záznamu (viz

5.4.3.),

                                                
87 Jednotlivé delegace na tuto bezdůvodnou diskriminaci upozornily a z tohoto důvodu předsednictví navrhlo 
rozšířit dobu ochrany i u záznamů audiovizuálních. Zpráva přístupná na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st16/st16005.cs08.pdf
88 V postoji Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 přístupném na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TC&reference=P6-TC1-COD-2008-
0157&language=CS&format=PDF.
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 právo na vysílání a jiné sdělování svého záznamu veřejnosti (viz 5.4.4.).

S výkladem k jednotlivým právům odkazuji na body 5.4.1. - 5.4.4 s tím, že se v tomto 

případě jedná o záznam zvukově obrazový. Pravá výrobců zvukově obrazových záznamů 

nejsou zakotvena na mezinárodní úrovni, oporu v právu komunitárním však mají.

U výrobce zvukově obrazového záznamu se, na rozdíl od výrobce záznamu 

zvukového89, neuplatní úplatná zákonná licence pro vysílání rozhlasem nebo televizí či přenos 

takového vysílání podle § 72 AZ.

5.7. Rozhlasové a televizní vysílání, přenos vysílání a provozování vysílání

U rozhlasového a televizního vysílání, jeho přenosu a provozování se jedná se o formy 

sdělování děl (nehmotný přenos), popř. záznamů, a obdobně tak platí výklad o právu na 

vysílání a jiné sdělování. Rozhlasové a televizní vysílání je jedna z možností užití zvukových 

a zvukově obrazových záznamů. Co se pro účely autorského zákona rozumí vysíláním 

záznamu rozhlasem nebo televizí určuje § 21 AZ ve spojení s § 78 AZ. Takovým vysíláním se 

rozumí zpřístupňování záznamu rozhlasem či televizí a jiné takové zpřístupňování záznamu

jakýmikoliv jinými prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich 

vyjádření bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí družice, 

původním vysílatelem. Vymezení velmi široké, které je založeno na transmisi nehmotné 

materializace díla, popř. záznamu, která probíhá pomocí technických a jiných prostředků pro 

dálkový přenos zvuků a audiovize.

Bezdrátový přenos byl vývojově prvním dálkovým přenosem vysílání a šířil se 

vzduchem vlnami o určité frekvenci. Dalším způsobem pro přenos bylo vysílání po drátě 

(nejznámějším způsobem je kabelová televize). V současné době se vysílání šíří i 

elektronickými sítěmi, především internetem. Vysílání se může šířit vysílači umístěnými na 

zemi (pozemní, terestriální) nebo satelity na oběžné dráze a může být v digitálním nebo 

analogovém formátu.

Autorský zákon rozlišuje pojmy vysílání a přenos vysílání. Přenos rozhlasového nebo 

televizního vysílání je vymezen90 jako zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným 

přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je 

jiná osoba než vysílatel takového vysílání. Je to tedy činnost osoby odlišné od původního 

vysilatele, která přenáší původní rozhlasové nebo televizní vysílání. Jedná se o vysílání 

                                                
89 U výrobce zvukového záznamu se uplatní podle § 76 odst. 3 AZ ve spojení s § 72 AZ.
90 § 22 odst. 1 AZ ve spojení s § 78 AZ.
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přenesené. Takové vysílání je přenášeno současně (simultánně), úplně a nezměněně, tj. bez 

úprav původního vysílání.

Dostáváme se k dalšímu užití díla a tím je provozování rozhlasového či televizního 

vysílání. Zákonnou definici poskytuje § 23 AZ. Provozováním rozhlasového či televizního 

vysílání díla (záznamu) se rozumí zpřístupňování díla (záznamu) vysílaného rozhlasem či 

televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. 

V praxi se jedná o reprodukci (přednes) děl, popř. záznamů, vysílaných rozhlasem nebo 

televizí pro zákazníky pomocí přijímače umístěného v provozovnách a jejich okolí, tzn. tam, 

kde reprodukce může být příjemci (adresáty reprodukce) vnímána. Přijímač umístěný 

v provozovně je místem emise nehmotné materializace záznamu a příjemci se musí nacházet 

uvnitř nebo alespoň v bezprostřední blízkosti provozovny. Technická zařízené dálkového 

přenosu se při provozování vysílání neužijí. Tím se provozování liší od přenosu. Jedná se o 

odlišné způsoby užití díla (záznamu). Faktický příjem není nutný (jako u vysílání a přenosu), 

postačí umožnění vnímání v objektivně vnímatelné podobě. K užití díla (záznamu) dojde i 

tehdy, kdyby provozované vysílání nikdo reálně nevnímal.

Osoba uskutečňující provozování vysílání je ta, která na svou odpovědnost provozuje 

vysílání, tj. osoba zajišťující provoz přijímače vysílání. Zpravidla se bude jednat o osobu, 

která současně provozuje podnikatelskou činnost v provozovně, kde se přijímač nachází.

Uživatelem je provozovatel rozhlasového či televizního vysílání, nikoliv osoba přítomná 

v provozovně.

5.7.1. Vývoj ustanovení § 23 AZ, případ hotelových pokojů

Původním zněním tohoto ustanovení byla pouze výše uvedená definice provozování 

rozhlasového či televizního vysílání. První novelou, zákonem č. 81/2005 Sb.91, bylo 

ustanovení doplněno věty druhou a třetí. Byly tak uzákoněny dvě výjimky z výlučného práva 

na sdělování díla (záznamu) veřejnosti provozováním rozhlasového a televizního vysílání. Za 

provozování se nepovažovalo zpřístupňování díla pomocí přístrojů k příjmu rozhlasového a 

televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, byly-li 

tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami92.

Věta třetí představovala výjimku z výlučného práva na sdělování týkající se zpřístupňování 

díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. Výjimka 

uzákoněná větou třetí je platná dodnes.
                                                
91 Ze dne 21. 1. 2005 byl vyhlášen 23. 2. 2005 a účinnosti nabyl dnem vyhlášení. Platil do 17. 5. 2008.
92 „Výjimka hotelových pokojů“. Platila jen pro hotelové a obdobné pokoje, kde bylo zaručeno soukromí, 
nikoliv pro jiné prostory ubytovacícho zařízení.
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Provozování vysílání s ubytovacími službami tak nebylo považováno jako 

provozování vysílání podle § 23 AZ. Telcův komentář k AZ vydaný v roce 2007, tedy v době

platnosti pokojové výjimky, uvádí, že „z hlediska mezinárodního práva se zdá být tato řádně

neodůvodněná a účelově neomezená výjimka stanovená ve prospěch jedné skupiny

provozovatelů služeb, kteří soutěžně těží z užívání chráněných předmětů a běžně na nich

ekonomicky profitují na úkor majitelů ústavně zaručených práv k duševnímu vlastnictví, těžko

obhajitelná.“93 Komentář však také zmiňuje přímou aplikovatelnost mezinárodních smluv.

Platí tak zásada aplikační přednosti takových smluv před zákonem a lze se, v případě rozporu,

domáhat soudní cestou. Informační směrnicí94 bylo uloženo členským státům, aby autorům 

přiznaly právo na sdělování svých děl veřejnosti, které v sobě zahrnuje i právo na 

provozování rozhlasového či televizního vysílání. Výjimka pro hotelové pokoje tak byla 

v rozporu i s právem komunitárním. Na rozpor s právem mezinárodním i komunitárním již 

v době přijímání výjimky upozorňovaly vláda i ministerstvo kultury95, které poukazovalo na 

judikaturu a doktrinální výklad, které považovaly provozování rozhlasového či televizního 

vysílání, byť v soukromí hotelových pokojů, za sdělování díla veřejnosti. V září 2005 byla 

ESD předložena předběžná otázka ve věci SGAE v. Rafael Hoteles týkající se výkladu pojmu 

„sdělování veřejnosti“. V říjnu 2005 zahájila Evropská komise s ČR řízení o porušení 

Smlouvy o založení ES a zaslala ČR formální upozornění, ve kterém upozornila na nesoulad 

výjimky obsažené v § 23 AZ se směrnicí č. 2001/29/ES. Řízení, stejně jako novela, která měla 

rozpor odstranit, bylo odloženo kvůli čekání na rozhodnutí o předběžné otázce ve zmíněné 

věci. S odstraněním sporné pokojové výjimky bylo vyčkáno na rozsudek ESD v uvedené věci. 

Soudní dvůr ES dne 7. prosince 2006 konstatoval, že provozování televizního vysílání

v hotelových pokojích je jedním ze způsobů sdělování díla (záznamu). Vláda poté přeložila 

návrh zákona, který měl výjimku hotelových pokojů odstranit. Návrh byl přijat jako zákon č. 

168/2008 Sb.96 a § 23 AZ byl podruhé novelizován. Nové a stále platné znění přiznává

nositelům práv autorských a s nimi souvisejících odměnu za zpřístupňování díla pomocí 

přístrojů k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování 

služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených 

k soukromému užívání.

V případě výjimky ve větě třetí rozpor s právem komunitárním a mezinárodním 

                                                
93 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 276
94 Směrnice č. 2001/29/ES, konkrétně čl. 3 ve spojení s čl. 5.
95 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 168/2008 Sb. (sněmovní tisk č 289/2007).
96 Zákon byl vyhlášen 19. 5. 2008 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.
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přetrvává. Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnictví 

nadále není považováno za provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 23 AZ. 

Ani tuto výjimku ale nelze podřadit pod taxativně stanovené výjimky v informační směrnici97.

Je rozporná i s Bernskou úmluvou98 a WCT99. Telcův komentář sice uvádí, že tuto 

zdravotnickou výjimku je třeba vykládat restriktivně, avšak i takový způsob výkladu je 

rozporný s nadnárodními právními předpisy.

5.7.2. Rozsudek ESD ve věci SGAE v. Rafael Hoteles

Nyní podrobněji k řízení o předběžné otázce. V září 2005 předložil barcelonský soud 

druhé instance100 Soudnímu dvoru ES předběžnou otázku ve věci C-306/05 SGAE v. Rafael 

Hoteles. Šlo o spor mezi španělským kolektivním správcem SGAE101 a společností Rafael 

Hoteles SA. SGAE jako žalující považoval umístění a provozování televizních přístrojů na 

hotelových pokojích za „sdělování veřejnosti“ a žádal po hotelovém řetězci Rafael Hoteles

autorské odměny, což žalovaný odmítal. 

Barcelonský soud položil Soudnímu dvoru ES tyto předběžné otázky týkající se 

výkladu směrnice č. 2001/29/ES (zestručněno):

 Představuje umístění televizních přijímačů, prostřednictvím kterých je kabelem šířen 

televizní signál, v hotelových pokojích sdělování veřejnosti ?

 Je v rozporu s ochranou autorského práva, pokud je pokoj chápan jako soukromý 

prostor, takže sdělování prostřednictvím televizních přijímačů, do kterých je hotelem 

šířen signál, není považováno za sdělování veřejnosti ?

 Lze považovat sdělování, které se uskutečňuje prostřednictvím televizního přijímače 

umístěného v pokoji, za sdělování veřejnosti, protože veřejnost, která se v něm střídá, 

má přístup k dílu ?

Dvůr se zabýval výkladem pojmu „sdělování veřejnosti“, neboť sama směrnice jeho 

výklad nepodává, a z důvodu vysoké úrovně ochrany, která umožní obdržení odměny za 

užívání děl, tento pojem vyložil v širokém smyslu. Tomu přisvědčil i fakt, že zákazníci hotelů 

se v nich často střídají a jedná se o vysoký počet osob. Musí tak být považováni za veřejnost. 

Dále se soud zabýval technickou stránkou věci. Konstatoval, že pouhé umístění přijímačů 

v pokojích nelze považovat za sdělování a naproti tomu poskytování signálu hotelem 

                                                
97 Směrnice č. 2001/29/ES, čl. 3 ve spojení s čl. 5.
98 Čl. 11 bis odst. 1 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 (Revidovaná 
úmluva bernská) vyhlášené pod č. 133/1980 Sb.
99 Čl. 10 Smlouvy WIPO o autorském právu.
100 Audiencia Provincial de Barcelona, Sala Tercera (třetí senát).
101 Sociedad General de Autores y Editores, kolektivní správce autorů.
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prostřednictvím přijímačů představuje sdělování veřejnosti. Soud odmítl oddělení 

soukromých částí a veřejných částí uvnitř hotelových zařízení, neboť měl za to, že povaha 

místa sdělení je bezvýznamná. ESD rozhodl následovně:

 Pouhé poskytnutí fyzického zařízení nepředstavuje samo o sobě sdělování ve smyslu 

informační směrnice. Poskytování signálu hotelovým zařízením prostřednictvím 

televizních přijímačů klientům ubytovaným v pokojích představuje sdělování 

veřejnosti ve smyslu čl. 3 informační směrnice.

 Soukromá povaha hotelových pokojů nebrání tomu, aby sdělování díla v nich 

uskutečňované představovalo sdělování veřejnosti čl. 3 informační směrnice.

Dne 7. července 2011102 rozhodl jiný senát stejného barcelonského soudu ve sporu 

mezi SGAE jako žalujícím a internetovým serverem www.indice-web.com jako žalovaným 

týkající se sdělování veřejnosti. Zmíněný server odkazoval na jiné servery, ze kterých bylo 

možno přímo stáhnout autorsky chráněný obsah. SGAE server žalovala, protože měla chování 

serveru za sdělování veřejnosti, které nelicencovala ani k němu neposkytla souhlas. Soud 

v Barceloně rozhodl, že pouhé umístění odkazu není sdělováním veřejnosti, protože chráněný 

obsah byl dán k dispozici ke stáhnutí, tj. sdělení veřejnosti, jiným serverem a samotné

sdělování se neděje přes server, který na autorsky chráněný obsah pouze odkázal. Soud jasně 

rozhodl, že odkázání samo o sobě není sdělováním veřejnosti. Proti rozsudku je možná 

kasační stížnost k Nejvyššímu soudu Španělska103. Nezbývá než čekat, jaké publicity se 

rozhodnutí dostane a zda bude mít dopad v Evropské Unii.

5.8. Použití úpravy hlavy I autorského zákona

Některá ustanovení hlavy I autorského zákona se použijí pro výrobce záznamů i pro 

výkonné umělce (viz § 74 AZ). Na ustanovení hlavy I odkazuje v případě výrobců zvukových 

záznamů § 78 AZ a v případě výrobců zvukově obrazových záznamů § 82 AZ. Zmíněné 

paragrafy jsou identické a jejich obsah je stejný pro výrobce obou druhů záznamů. Pro 

přehled a úplnost zmíněná ustanovení hlavy I vyjmenuji a stručně popíši.

Pro výrobce záznamů platí obdobně tato ustanovení:

– § 2 odst. 3 - ochrana jednotlivých částí záznamu

Ochrana se vztahuje nejen na celek záznamu, ale i na jeho jednotlivé části, úryvky, 

sestřihy atd.

                                                
102 Zpráva ve španělštině přístupná na http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/13/navegante/1310548797.html
a rozsudek také ve španělštině na http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/07/sentencia_indiceweb.pdf. 
103 El Tribunal Supremo de España.
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– § 4 - zveřejnění a vydání záznamu

Ustanovení definuje zákonné zveřejnění a vydání záznamu.

– § 6 - zákonná domněnka původcovství

Výrobcem záznamu osoba (fyzická či právnická), jejíž jméno nebo název je obvyklým 

způsobem uveden na záznamu nebo je u záznamu uveden u příslušného kolektivního 

správcem. Jedná se o vyvratitelnou zákonnou domněnku.

– § 9 odst. 2 až 4 - právní dichotomie záznamu a jeho nosiče

Záznam je věc nehmotná a na hmotném nosiči je pouze zhmotněna. Věc hmotná se 

řídí jiným právním režimem než nehmotný záznam. Zničením nosiče, jehož

prostřednictvím je záznam vyjádřen, nezaniká právo výrobce k jeho záznamu.

Vlastnictví hmotného nosiče nezakládá právo užít záznam.

– § 12 odst. 2 a 3 - konstitutivní právní povaha poskytnutí oprávnění k užití záznamu a 

právo přístupu (droit ďacces)

Poskytnutím oprávnění užít záznam právo výrobce nezaniká. Výrobci záznamu vzniká 

pouze povinnost strpět zásah do práva záznam užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím 

ze smlouvy. Výrobce záznamu má dále právo požadovat na vlastníku věci, jejímž 

prostřednictvím je záznam vyjádřen, aby mu ho zpřístupnil, pokud je toho třeba k 

výkonu práv souvisejících s právem autorským. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s 

oprávněnými zájmy vlastníka. Vlastník není povinen výrobci záznamu takovou věc 

vydat, je však povinen na žádost a náklady výrobce rozmnoženinu díla a odevzdat ji 

výrobci záznamu.

– § 13 až § 16 - výlučná mechanická majetková práva výrobce záznamu s výjimkou 

vystavování

V těchto ustanoveních jsou vymezeny pojmy rozmnožování, rozšiřování (včetně 

institutu vyčerpání práva), pronájem a půjčování.

– § 18 až § 23 - výlučná majetková práva na sdělování veřejnosti

Tato ustanovení vymezují sdělování veřejnosti104, provozování ze záznamu a jeho 

přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí, přenos a provozování rozhlasového či 

televizního vysílání.

– § 25 - právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním záznamu pro osobní potřebu

Přiznává výrobcům právo na odměnu, viz body 5.3. a 5.5. této práce.

– § 27 odst. 7 - počítání doby trvání práva výrobce záznamu

                                                
104 S výjimkou živého provozování. Zákon tak sice výslovně nestanoví. Vyplývá to z podstaty záznamu, neboť 
záznam se živě neprovozuje, protože se provozuje ze záznamu.
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Upravuje způsob výpočtu dob trvání majetkových práv výrobců záznamů. Doba trvání 

práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události 

rozhodné pro její počítání.

– § 28 odst. 1 - volný záznam

Záznam, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího 

volně užít. Tím ale není dotčeno právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu a 

osobnostní právo autorovo.

– § 29 - tříkrokový test pro aplikaci výjimek a omezení práv výrobců záznamů a jejich 

rozsah ve vztahu k nezveřejněným záznamům

Ustanovení upravuje podmínky, za kterých lze bezesmluvně (bez svolení výrobce 

záznamu) užít záznam (výjimky a omezení práva výrobce záznamu). Jedná se o 

taxativní výčet případů, kdy je užití záznamu dovoleno zákonem. Jedná se o volná užití, 

bezúplatné zákonné licence (viz dále) a úplatná zákonná licence, která se použije ve 

vztahu ke zvukovým záznamům105. 

Tříkrokový test je souhrn podmínek, které musí být splněny v případě výjimek a 

omezení práva autorského (práv výrobců záznamů v našem případě). Užít záznam lze 

podle tříkrokového testu pouze v případech stanovených autorským zákonem a to jen 

tehdy, když takové užití záznamu není v rozporu s jeho běžným užitím a nejsou jím 

nepřiměřeně dotčeny zájmy výrobce záznamu.

– § 30 odst. 1, 2, 5 a 6 - užití záznamu pro osobní potřebu

Upravuje tzv. volná užití záznamu, která se nepovažují za užití záznamu. Za užití 

záznamu se nepovažuje za užití pro osobní potřebu fyzické osoby, které postrádá 

jakýkoliv hospodářský nebo obchodní prospěch. Pro osobní potřebu fyzické osoby si lze 

si vytvořit rozmnoženinu záznamu.

Bezúplatné zákonné licence se za užití díla považují (na rozdíl od volných užití). Tyto 

licence jsou zákonem dovolená omezení práv výrobců záznamů (a jiných nositelů práv 

autorských). Následuje taxativní výčet bezúplatných zákonných licencí, které se použijí ve 

vztahu k výrobcům záznamů. Jedná se o:

– § 30b - licence pro užití záznamu při předvedení či opravě přístroje,

– § 31 - licence citační,

– § 34 písm. a) až c) - úřední a zpravodajská licence,

                                                
105 Podle § 76 odst. 3 AZ ve spojení s § 72 AZ.
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– § 35 - licence pro obřady, úřední akce, školní představení a školní záznam,

– § 37 - knihovní licence, 

– § 38 - licence pro zdravotně postižené,

– § 38a - licence pro dočasné rozmnoženiny, 

– § 38c - nepodstatné vedlejší užití záznamu, 

– § 38e - bezúplatná zákonná licence pro sociální zařízení.

– § 40 až § 44 - ochrana práva výrobce záznamu včetně zvláštních soukromoprávních 

deliktů

Uvedená ustanovení upravují prostředky přímé ochrany práva výrobců záznamů (§ 40)

a oprávnění výhradního licenčního nabyvatele k ochraně práva (§ 41), tj. jejich nároky, 

kterých se mohou domáhat. Výrobcům záznamů je přiznáno právo na informace od 

celních orgánů (§ 42) a možnost celního zajištění věci, u které je podezření, že její 

držitel neoprávněně zasahuje do práva výrobce záznamu (§ 42a). Upravena je i ochrana 

nepřímá, tj. technické prostředky ochrany práv (§ 43) a informace o správě práv 

k záznamu (§ 44). 

Na výrobce záznamů se použijí i následující ustanovení hlavy I dílu 6., kde jsou 

upravena smluvní užití děl (resp. záznamů).

– § 46 až § 48 - typová licenční smlouva, výhradní a nevýhradní licence, podlicence, 

postoupení licence, 

– § 49 odst. 1 až 5 - licenční odměna s výjimkou práva na dodatečnou odměnu,

– § 50 a § 51 - omezení rozsahu licence, 

– § 55 - zánik licence, 

– § 57 - podlicenční smlouva.

– § 62 odst. 2 - výlučné právo na zařazení zvukového záznamu do audiovizuálního díla

5.9. Porovnání autorskoprávní ochrany fotografie a zvukově obrazového 
záznamu 

Náš autorský zákon rozlišuje a chrání dva druhy fotografií. Prvním takovým druhem je 

umělecká fotografie, která je jedinečným (a tedy neopakovatelným) uměleckým dílem 

fotografickým nebo dílem vyjádřeným postupem podobným fotografii (viz § 2 odst. 1 věta 

druhá AZ). Takovou fotografii lze označit za fotografii uměleckou a jedná se o klasické 
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autorské dílo. Druhým typem fotografie je fotografie původní. Původní fotografie „nesplňuje 

legální pojmový znak jedinečnosti výtvory. Splňuje pouze slabší autorskoprávní znak 

původnosti výtvoru.“106 Zákon jej považuje za dílo, ačkoliv dílem v pravém slova smyslu 

není. Jedná se dílo fiktivní, quasiautorské. Zákonná úprava107 tak chrání veškeré původní 

fotografie a zahrnuje i fotografie reportážní či dokumentační. Pouze fotografie mechanické

(fotografie pořízené bez zásahu člověka, mechanicky) nejsou dílem a zákonné ochrany 

nepožívají, neboť nesplňují jedinečnost ani původnost108. Oproti autorsky nechráněným

mechanickým fotografiím je zvukově obrazový záznam a právo k němu autorskoprávně 

chráněno vždy jako právo související. Právo k fotografii je právem jejího původce, tj. autora, 

a jedná se o právo autorské, jehož obsahem jsou práva osobnostní a majetková.

Odlišně od případu fotografie se u zvukově obrazového záznamu nedá mluvit o díle109. 

Záznam jako takový je ze své podstaty zachycením díla, případně jiné skutečnosti (zvuky, 

spolu související obrazy). Vzhledem k tomu, že se nejedná o dílo, nevztahuje se na něj právo 

autorské, ale právo k záznamu je právem souvisejícím s právem autorským s povahou 

majetkovou. 

Z technického pohledu je fotografie jednotlivý statický obraz. Zvukově obrazový 

záznam je pak řadou spolu souvisejících obrazů po sobě rychle jdoucích a vyvolávajících tak 

dojem pohybu. Technicky lze zvukově obrazový záznam rozdělit na jednotlivé obrazy, které 

pak mohou být označeny jako fotografie, neboť vznikly postupem podobným fotografii110. 

Autorství takové zpětně získané fotografie zákon výslovně neřeší. Výkladem zákona lze 

dovodit autorství režiséra, který je zákonnou fikcí v ustanovení § 63 odst. 1 AZ považován za 

autora audiovizuálního díla, a proto by měl být považován i za autora fotografií získaných 

z audiovizuálního díla, neboť takové fotografie tvoří základní složku audiovize111. Stále platí, 

že fotografie není audiovizuálním dílem. Ustanovení § 63 odst. 3 písm. a) AZ říká, že pokud 

autor audiovizuálního díla udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou

smlouvou oprávnění zaznamenat je na prvotní záznam, platí, že tomuto výrobci poskytl i 

výhradní a neomezenou licenci k užití audiovizuálního díla ve znění původním, dabovaném i 

                                                
106 Telec, Ivo: Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona, [Právní rozhledy 12-2000, s. 539].
107 Na rozdíl od předchozího autorského zákona č. 35/1965 Sb.
108 Nejčastěji fotokopie vytvořené kopírkou.
109 Toto platí i pro záznamu zvukový. Ani v jednom případě záznamu se nejedná o dílo.
110 Filmová kamera či videokamera je zařízení, která jednotlivé obrazy – fotografie – zaznamenává obrazy ve 
sledu na filmový pás, videokazetu se zvukovou stopou nebo bez ní.
111 Úlohu a případný tvůrčí přínos kameramana nelze vynechat. Komentář Kříže, Holcové, Kordače a 
Křesťanové (str. 186) považuje za možné, na rozdíl od komentáře Telce a Tůmy (str. 598), aby kameraman či 
jiná osoba byli považováni za spolurežiséry v případě uměleckého přínosu audiovizuálnímu dílu. V takovém 
případě by měly být považováni za spoluautory fotografií z audiovize. Takové úvahy, ač zajímavé, jsou však 
mimo téma této práce.
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opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením prvotního 

záznamu, a to s možností poskytnout oprávnění tvořící součást takové licence zcela nebo 

zčásti třetí osobě.

5.10. Majetková práva výrobců záznamů a výkonných umělců

Majetková práva výrobce k jeho záznamu vznikají pořízením záznamu, tj. zachycením 

uměleckého díla či jakékoliv jiné skutečnosti. Záznam je tedy autorskoprávně chráněn vždy. 

U výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu vznikají efemérním vyjádřením výkonu a 

nezávisí na zachycení výkonu. Předmětem uměleckého výkonu výkonného umělce může být 

ve smyslu § 67 odst. 1 AZ pouze dílo umělecké (případně dílo artistické). Majetková práva 

trvají v obou případech 50 let. Pokud je v této době zveřejněn záznam uměleckého výkonu, 

zanikají práva výkonného umělce až za 50 let od takového zveřejnění. Vydání záznamu 

uměleckého výkonu nemá na trvání majetkových práv výkonného umělce vliv 

(obdobně v případě výrobce zvukově obrazového záznamu v bodu 5.5.1. této práce). Úprava 

trvání práv výkonného umělce poskytuje umělci slabší postavení ve srovnání s výrobcem 

výrobce zvukového záznamu. Pokud je totiž v průběhu 50 let od pořízení zvukového záznamu 

takový záznam oprávněně vydán, počítá se doba trvání práv výrobce zvukového záznamu 50

let od tohoto vydání. To v důsledku znamená, že pokud je zvukový záznam vydán po jeho 

zveřejnění, což je v praxi běžné, skončí trvání majetkových práv výkonných umělců dříve než 

majetková práva výrobce záznamu, který výkony umělců zaznamenal.

Ačkoliv autorský zákona používá právní pojem práv souvisejících s právem 

autorským, je vhodné odlišit právo výrobce záznamu jako právo související a právo 

výkonného umělce jako právo příbuzné. Právo výrobce záznamu k jeho záznamu je 

translativně převoditelné (zcizitelné). Majetková práva výkonného umělce jsou 

nepřevoditelná inter vivos a nelze se jich vzdát ani postihnout výkonem rozhodnutí.

Výrobcem záznamu může být osoba fyzická či právnická a může to být i osoba, která 

sama záznam nepořídila, ale pro kterou byl záznam pořízen. Výkonný umělec je vždy 

fyzickou osobou, která dílo vytvořila112. Umělecký výkon je spjat s osobou výkonného 

umělce. Každé nové provedení stejného díla stejným umělcem je novým uměleckým 

výkonem. Lze pořídit více záznamů jednoho uměleckého výkonu a každý takový záznam 

bude chráněn sám o sobě nezávisle na jiném záznamu téhož výkonu.

                                                
112 § 67 odst. 2. AZ expressis verbis.
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5.11. Kolektivní správa

Kolektivní správa je legislativní zkratkou pro pojem kolektivní správy autorských práv 

a práv s autorským právem souvisejících (viz § 95 odst. 1 AZ) a je upravena v hlavě IV. 

autorského zákona. Účelem kolektivní správy je hromadně spravovat, uplatňovat a majetková 

práva autorská a majetková práva související s právem autorským. Kolektivní správa dále 

umožňuje a usnadňuje zpřístupňování předmětů práv (záznamů pro naše účely) veřejnosti. 

Zákon poskytuje i negativní vymezení, když říká, že zprostředkování uzavření licenční nebo 

jiné smlouvy ani příležitostné či krátkodobé zastupování jiných než povinně kolektivně 

spravovaných práv není výkonem kolektivní správy (§ 95 odst. 3 AZ). Technický pokrok 

způsobil, že individuální správa práv se stala prakticky nemožnou a i samotné kolektivní 

správě ztížil její činnost. Záznamy jsou užívány velkým množstvím uživatelů a kolektivní 

správa usnadňuje výrobcům záznamů výkon jejich práv, sledování uživatelů záznamů a 

vybírání odměn. Systém kolektivní správy funguje tak, že nositelé práv, případně zákon sám, 

opravňují kolektivní správce k vykonávání správy jejich práv.

Kolektivní správa není podnikáním. Oprávnění k výkonu kolektivní správy rozhoduje 

ministerstvo kultury na základě písemné žádosti. Při splnění zákonných podmínek vzniká 

nárok na udělení oprávnění113. Kolektivním správcem může být pouze právnická osoba114.

Autorský zákon zavádí monopol na výkon kolektivní správy práv stejných předmětů 

ochrany115. Monopolní postavení kolektivních správců je společným znakem úpravy 

kolektivní správy napříč členskými státy Evropské Unie116. Právě na komunitární úrovni se 

mluví o harmonizaci kolektivní správy. Ta by se měla týkat i práv povinně kolektivně 

spravovaných. Majitel takového práva by si musel vybrat příslušného kolektivního správce 

                                                
113 Výklad § 98 odst. 6 AZ. Stejně Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 
763 a Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související. Vyd. 2. Praha : 
Linde, 2005. str. 249.
114 V původním znění současného autorského zákona mohla být kolektivním správcem právnická osoba se 
sídlem v ČR. Tato podmínka však nebyla v souladu s jednotným trhem a byla diskriminační vůči ostatním 
kolektivním správcům v Evropské Unii. Novela AZ zákon č. 168/2008 Sb. vypustila z § 97 odst. 2 slova „se 
sídlem v České republice“ a napravila tak zmíněné omezení.
115 Jak vyplývá z § 98 odst. 6 písm. c) AZ, ministerstvo kultury udělí oprávnění, jestliže pro týž předmět práv, a 
pokud jde o díla i pro týž druh nemá oprávnění již jiná osoba. Kolektivní správce je povinen zastupovat majitele 
práva a pro nárok na odměnu stačí, když majitel práva přihlásí předmět svého práva do evidence kolektivního 
správce.
116 Důvody monopolu jsou hlavně praktické, aby uživatelé nemuseli podepisovat smlouvy s více kolektivními 
správci pro jeden předmět ochrany, což se děje např. v USA.
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z členského státu EU117. 

Kolektivně se spravují práva povinně a práva dobrovolně kolektivně spravovaná. Toto 

rozdělení má význam, ačkoliv autorský zákon však zná pouze pojem povinně kolektivně 

spravovaných práv. Tato práva mohou jejich nositelé vykonávat pouze prostřednictvím 

kolektivního správce a uživatelé děl (záznamů) a osoby povinné platit náhradní odměny musí 

plnit své povinnosti vůči nositelům práv také prostřednictvím kolektivního správce. Taxativní 

výčet povinně kolektivně spravovaných práv obsahuje § 96 odst. 1 AZ.

Povinně kolektivně spravovaná práva výrobce zvukových záznamů jsou:

- právo na odměnu za výkon úplatné zákonné licence k užití zvukových záznamů

vydaných k obchodním účelům (§ 76 odst. 3),

- právo na tzv. náhradní odměnu za zhotovení rozmnoženiny zvukového záznamu

pro osobní potřebu [§ 76 odst. 4 ve spojení s § 25 odst. 1 písm. b)] a

- právo na užití zvukového záznamu kabelovým přenosem vysílání (§ 78 ve

spojení s § 22 odst. 2), s výjimkou užití zvukového záznamu v rozsahu úplatné

zákonné licence dle § 76 odst. 3.

Povinně kolektivně spravovaná práva výrobce zvukově obrazových záznamů jsou:

- právo na tzv. náhradní odměnu za zhotovení rozmnoženiny zvukově obrazového

záznamu pro osobní potřebu [§ 80 odst. 3 ve spojení s § 25 odst. 1 písm. b)] a

- právo na užití zvukově obrazového záznamu kabelovým přenosem vysílání (§ 82

ve spojení s § 22).

Práva dobrovolně kolektivně spravovaná jsou všechna práva, která nejsou předmětem

povinné kolektivní správy. V ustanovení § 101 odst. 9 AZ je upraven režim některých

dobrovolně kolektivně spravovaných práv. Taxativní výčet takových práv však není právním

řádem upraven a „v souladu s § 95 může být předmětem dobrovolné kolektivní správy

jakékoliv právo, u kterého je jiný než kolektivní výkon práv neúčelný.“118 Bližší výčet

kolektivně spravovaných práv, k jejichž správě jsou jednotliví kolektivní správci oprávněni,

tvoří součást jejich oprávnění udělených ministerstvem kultury.

                                                
117 I když se právní úprava v jednotlivých členských státech liší, lze se již v současnosti lze nechat zastoupit 
kolektivním správcem z jiného členského státu EU. Vyplývá tak ze zákazu diskriminace na základě státní 
příslušnosti i z rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1971 ve věci GEMA I (71/224/EHS, IV/26760) ve znění
rozhodnutí Komise ze dne 6. července 1972 ve věci GEMA II (72/268/EHS, IV/26760). V těchto rozhodnutích
shledala Komise stanovy GEMA (německý kolektivní správce) za rozporné se SES, které umožňují odmítnout
řádné členství příslušníkům jiných členských států.
118 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související. Vyd. 2. Praha : 
Linde, 2005. str. 243
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Kolektivní správu majetkových práv výkonných umělců, 

výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům 

a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům vykonává v České republice INTERGRAM, 

nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů o. s., kterému bylo oprávnění k výkonu kolektivní správy uděleno ministerstvem

kultury 22. března 2001119. Intergram má právní povahu občanského sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb.

                                                
119 Rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy přístupné na
http://intergram.cz/opravneni.php?dir=opravneni.
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6. Ochrana a vynucování práv výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

Práva výrobců zvukových i zvukově obrazových záznamů jsou porušována od 

nepaměti. Právě reakce na narušování činnosti výrobců záznamů je jedním z důvodů 

uzákonění jejich práv. Práva nakladatelů, kteří jsou svou podstatou výrobci písemných 

záznamů, byla porušována i bez existence reprodukční techniky. Opsat knihu se sice 

především z časových důvodů moc nevyplatilo, zato notové party se opisovaly zcela běžně. 

Na to reagovalo právo ochranou nakladatele proti patisku a padělání v polovině 19. století 

(blíže bod 3.1. této práce). Po rozmachu gramofonových desek v průběhu první poloviny 20. 

století se rozšířila magnetofonová páska, která znamenala první velké rozšíření rozmnožování 

zvukového záznamu. Už tenkrát (v 60. letech 20. století) hudebníci a hudební vydavatelé 

přemýšleli, jak zabránit rozmnožování, které jim zmenšovalo příjmy. O necelá dvě století 

později se objevila videokazeta, která umožnila rozmnožování filmů v pohodlí domova. Tyto 

mechanické způsoby rozmnožování jsou jen okrajovým problémem pro výrobce záznamů 

v porovnání s možnostmi v informační společnosti, které nám poskytují všemožné sítě a 

hlavně internet. Nikdy nebylo jednodušší, rychlejší a levnější zvukové a zvukově obrazové 

záznamy kopírovat, sdílet, stahovat, elektronicky posílat atd. Neoprávněné (nedovolené) 

rozmnožování záznamů a celkově všechny zásahy do chráněných práv se často označují jako 

pirátství.120

Kdybychom porovnali vznik možností reprodukce a roky přijetí jejich právní regulace 

třeba na mezinárodní úrovni, přijdeme na věc již dlouho známou. Právo jen reagovalo na nové 

technologie a vždy se zpožděním. Situace se nelepší ani v dnešní době, kdy se stále vedou 

diskuze, jak ohlídat a právně regulovat život ve virtuálním světě, kde se záznamy dosud 

prakticky nekontrolovatelně množí. 

V následujícím výkladu rozeberu soukromoprávní i veřejnoprávní ochranu práv 

výrobců. Dále nastíním, kudy se ubírá ochrana práv výrobců (a majitelů práv autorských a 

s nimi souvisejících celkově), neboť tato problematika je již několik let tématem diskuzí a 

snah o řešení od úrovně národní až po úroveň mezinárodní.

                                                
120 Toto označení se vžilo v 50. - 60. letech 20. století, kdy britské, dánské a několik dalších rádiových stanic 
vysílaly z mezinárodních vod do zemí svého původu bez povolení. Vysíláním z moře se vyhnuly nutnosti získání 
povolení a právní regulaci. Termín pirátství byl však použit i dříve a to v USA pro vysílatele, kteří vysílali bez 
povolení úřadů. Zajímavý článek britských novin The Independent přístupný na
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/the-swashbuckling-rock-rebels-of-radio-
caroline-1647240.html.
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6.1. Ochrana soukromoprávní

Výrobci záznamů se mohou dovolávat ochrany svých práva cestou občanskoprávního 

řízení. Jejich subjektivní práva jsou chráněna skrze nároky, které poskytují možnost 

oprávněné osobě uplatnit je k ochraně svých práv. Podle § 4 ObčZ se lze domáhat ochrany u 

orgánu, který je k tomu povolán, proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší. Není-li v zákoně 

stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud. Domáhat se u soudu ochrany je možné

žalobou, ve které se uplatní konkrétních nároků. Soudní ochrana práv autorských a práv 

s nimi souvisejících (dále jen „autorská práva“) se uskutečňuje v rámci občanského řízení 

podle občanského soudního řádu121 (dále jen „OSŘ“) prostřednictvím několika typů žalob. 

Nejdůležitější pak jsou žaloby určovací, zdržovací, na náhradu škody či na přiměřené 

zadostiučinění. Rozhodčí řízení je alternativou k soudní ochraně. Takové řízení upravuje 

zákon o rozhodčím řízení122.

Občanský zákon upravuje další možnosti ochrany práv. Jedná se o svépomoc a 

ochranu pokojného stavu. Ochrana pokojného stavu je upravena v § 5 ObčZ a lze se jí 

domáhat u příslušného orgánu státní správy, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. 

Příslušný orgán může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. 

Právo domáhat se ochrany u soudu dotčeno není. Ustanovení § 6 ObčZ upravuje svépomoc. 

Svépomocí se rozumí právo každého, komu hrozí bezprostřední neoprávněný zásah do práv, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.

6.1.1. Soukromoprávní nároky

Ochrana autorského práva je upravena v hlavě I. dílu V. AZ. Ustanovení § 40 odst. 4 

AZ123 z důvodu právní jistoty stanoví, že právo na náhradu škody124 a na vydání 

bezdůvodného obohacení podle zvláštních předpisů zůstává nedotčeno. Nároky na náhradu 

škody a na vydání bezdůvodného obohacení vyplývají z občanského zákoníku125 a není nutné, 

aby se o nich zmiňoval i autorský zákon. Nároky podle AZ a ObčZ jsou navzájem 

nepodmíněné a jejich souběh možný. Ustanovení § 40 odst. 4 AZ upravuje odlišnosti, které 

určují výši ušlého zisku a bezdůvodného obohacení. Tyto odlišnosti mají posílit ochranu 

autorských práv. Nositel práv má nárok na bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku 

                                                
121 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
122 Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
123 Tato ustanovení, konkrétně § 40 – 44 AZ se obdobně použijí i na výrobce záznamů podle § 77 AZ a § 82 AZ.
124 Výrobci záznamu může vzniknout škoda praktickou pouze na hmotném nosiči jeho záznamu, neboť sám 
záznam je věcí nehmotnou a nemůže tak být poškozen.
125 § 415 – § 459 občanského zákoníku.
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odměny, která by byla za získání potřebné licence obvyklá v době neoprávněného nakládání 

s dílem, vůči tomu, kdo neoprávněně nakládal s dílem (záznamem), aniž by k tomu takovou 

licenci získal. U dvojnásobku odměny je k funkci reparační přidána funkce sankční oproti 

obecné úpravě vydání bezdůvodného obohacení. Místo skutečně ušlého zisku se nositel práva 

může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové 

licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Nositeli práva je dána možnost výběru 

způsobu výpočtu ušlého zisku (ušlá autorská odměna). Skutečně ušlý zisk je často těžko 

vyčíslitelný a nositel práva se tak bude spíše domáhat náhrady ušlého zisku ve stanovené výši. 

„Náhrada autorské odměny ušlé neoprávněným užitím díla je nárokem z odpovědnosti za 

bezdůvodné obohacení, a nikoliv odpovědnosti za škodu. To má i v současnosti vliv zejména 

na procesní postavení majitelů autorských práv v trestním řízení, neboť se nemohou připojit 

k trestnímu řízení s nárokem na náhradu autorské odměny ušlé neoprávněným užitím. Adhezní 

řízení je totiž vázáno na existenci vzniklé škody, nikoliv bezdůvodného obohacení.“126

Autorský zákon přiznává v § 40 odst. 1 nositelům autorských práv zvláštní žalobní 

nároky, které má nositel práv vůči osobě, která zasáhla do jeho práva. Žalobní nároky lze 

uplatnit společně, nebo každý zvlášť. Zákon obsahuje následující demonstrativní výčet 

nároků, kterých se lze domáhat. Jedná následující nároky:

a) nárok určovací – Obsahem je subjektivní právo na určení autorství (určení práva 

výrobce k jeho záznamu). V tomto případě nejde o určení existence práva ve smyslu 

žaloby na určení podle § 80 písm. c) OSŘ s nutností prokázat naléhavý právní zájem 

na určení. Jedná se o specifický nárok autorského práva.

b) nárok zápůrčí (negatorní) – Obsahem je subjektivní právo domáhat se zákazu jednání, 

kterým je zasahováno do autorských práv. Zákon obsahuje příkladmý výčet 

konkrétních zápůrčích nároků. Lze se domáhat zákazu neoprávněné výroby záznamů, 

neoprávněného odbytu, dovozu nebo vývozu záznamu, neoprávněné sdělování 

veřejnosti, neoprávněná propagace, včetně inzerce a jiné reklamy. Nárok zdržovací lze 

uplatnit v případech porušení i v případech ohrožení autorských práv, které trvá nebo 

přímo hrozí. Pokud již porucha nebo zásah pominuly, nárok zápůrčí nelze uplatnit.

c) nárok informační – U tohoto nároku je obsahem subjektivní právo na sdělení zákonem 

stanovených údajů týkajících se především původu zboží nebo služeb souvisejících 

s neoprávněným užitím díla (záznamu) a totožnosti osob porušujících nebo 

                                                
126 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 434
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ohrožujících autorská práva. Nositel práva má nárok na taxativně stanovené informace 

o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené 

rozmnoženiny či napodobeniny díla (záznamu), o způsobu a rozsahu jejího 

neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla 

souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní. Osobou povinnou k 

poskytnutí informace je osoba, která do práva neoprávněně zasáhla nebo je 

neoprávněně ohrozila. „Lze mít za to, že tyto informace musí povinná osoba sdělit i 

v případě, kdy jsou předmětem obchodního tajemství či jinak soukromoprávně 

utajovány.“127 Informační povinností podle § 42 AZ není tento nárok dotčen. 

d) nárok odstraňovací (restituční) – Nositel práv má nárok na odstranění následků 

neoprávněného zásahu do jeho práva a obnovit právní stav, který zásahu předcházel. 

Podmínkou je trvání protiprávního stavu. Konkrétním obsahem odstraňovacího nároku 

je například stažení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny, její stažení z obchodování 

a zničení a odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k 

výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny. Výčet je 

demonstrativní a samozřejmostí je možnost uplatnění nároku vůči sdělovatelům děl 

(záznamů) veřejnosti. 

e) nárok na přiměřené zadostiučinění (satisfakční) – Nárok na přiměřené zadostiučinění 

spočívá v poskytnutí satisfakce za způsobenou nemajetkovou újmu především ve 

formě omluvy či peněžního zadostiučinění. Účelem takového zadostiučinění je 

poskytnout postiženému uspokojení za neoprávněný zásah nebo ohrožení jeho práv a 

jeho forma může být různá, tj. například zveřejnění omluvy, uveřejnění rozsudku na 

účet žalovaného atd.

f) nárok zvláštní nárok zápůrčí – Spočívá v subjektivním právu žádat o zákaz 

poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práv 

autorských. Viz výklad níže o směrnici č. 2004/48/ES.

g) nárok atypický – jiný autorskoprávní nárok vyplývají z autorského zákona.

Nositeli práva, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo 

uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a určit i rozsah, formu 

a způsob uveřejnění (viz § 40 odst. 4 AZ).

Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze na návrh toho, kdo osvědčil 

porušení práva, za účelem provedení důkazu zajistit zboží či vzorek zboží, jehož výrobou bylo 

                                                
127 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007. str. 419
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porušeno právo z duševního vlastnictví, materiál a nástroje použité k výrobě nebo rozšiřování 

takového zboží a dokumenty zboží se týkající (viz § 78b OSŘ). Dále OSŘ stanoví fikci, že 

soud má zjištění vyplývající z ohledání za prokázané vůči veškerému zboží, byl-li ohledán 

přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví (§ 

133b OSŘ).

6.1.2. Odpovědnost a promlčení

Odpovědnost podle autorského zákona u soukromoprávních deliktů je odpovědností 

objektivní. K odpovědnosti není třeba zavinění, to se ani nepředpokládá. Bude však nutné 

zkoumat, zda je dána příčinná souvislost mezi jednáním a újmou (vzniklou nebo hrozící). 

Odpovědnost za bezdůvodné obohacení je koncipována také jako odpovědnost objektivní. 

Naproti tomu u občanskoprávní odpovědnosti za škodu jde o odpovědnost subjektivní

vyžadující zavinění úmyslné nebo nedbalostní. V případě vztahů, které se řídí 

obchodněprávními předpisy, se jedná o odpovědnost objektivní. 

Všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického se promlčují. Majetková 

autorská práva se promlčí za tři roky (čtyři roky v případě vztahu podnikatelského) ode dne, 

kdy takové právo mohlo být vykonáno poprvé, případně kdy mohly být nároky poprvé 

uplatněny. Promlčení se řídí občanským nebo obchodním zákoníkem..

6.2. Ochrana veřejnoprávní

Subjektivní práva včetně práv k duševnímu vlastnictví jsou významným společenským 

zájmem a jako taková jsou chráněna prostředky veřejného práva. I v právu komunitárním byl 

zájem chránit práva duševního vlastnictví právem trestním ve všech členských státech. 

Komise proto podala návrh směrnice129, která se týká trestních opatření k prosazování práv 

duševního vlastnictví. Evropský parlament v dubnu 2007 schválil v prvním čtení směrnici se 

změnami130. Návrh však byl vzat zpět jako obsolentní131.

6.2.1. Trestněprávní ochrana

Práva k nehmotným statkům a jejich ochrana jsou považována za natolik důležitá, že 

jsou chráněna prostředky trestního práva, které představuje ultima ratio prostředek ochrany. 

Skutkovou podstatu trestného činu narušujícího právo autorské a právo s ním související 

                                                
129 Návrh přístupný na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0276:FIN:CS:PDF. 
130 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady přístupný na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0168:FIN:CS:PDF
131 Interinstituciální spis COD/2005/0127. Vzato zpět jako obsolentní 18. září 2010. Viz legislativní proces na
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=193131#372794
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obsahoval již minulý trestní zákon132. Nový trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., obsahuje 

skutkovou podstatu trestného činu Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi v ustanovení § 270 v hlavě VI. zvláštní části obsahující trestné 

činy hospodářské. Individuálním objektem tohoto trestného činu je ochrana literární, 

umělecké a vědecké tvůrčí činnosti a jejich výsledků. Co se týká výrobců záznamů, 

uvedeného trestního činu se dopustí ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně (škoda 

alespoň 5000 Kč) do zákonem chráněných práv k zvukovému či zvukově obrazovému 

záznamu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty. Ustanovení má obsahuje dvě kvalifikované skutkové 

podstaty. První z nich se naplní, vykazuje-li čin znaky obchodní činnosti nebo podnikání,

získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému 

značnou škodu, nebo dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. Druhá kvalifikovaná 

skutková podstata se naplní, získá-li pachatel pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo dopustí-li se takového činu 

ve velkém rozsahu. Po subjektivní stránce se jedná o úmyslný trestný čin. Nelze spáchat 

z nedbalosti. 

6.2.2. Správněprávní ochrana

Práva výrobců záznamů jsou chráněna i správními delikty, které postihují protiprávní 

činy menší společenské škodlivosti než právo trestní. Novelou autorského zákona, zákonem č. 

216/2006 Sb., byla do autorského zákona vložena nová hlava VI., která do zákona vtělila 

správní delikty. V přestupkovém zákoně bylo zmíněnou novelou zrušeno ustanovení133, které 

do té doby poskytovalo nositelům autorských práv správní ochranu.

Podle § 105a AZ se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užije

zvukový či zvukově obrazový záznam, nebo neoprávněně obchází účinné prostředky ochrany 

práv, nebo pozměňuje elektronické informace o správě práv a nakládání s rozmnoženinou, na 

které byla elektronická informace pozměněna. Za uvedené přestupky ve formě neoprávněného 

užití lze uložit pokutu do 150 000 Kč a za neoprávněné pozměňování elektronické informace 

a obcházení účinných prostředků ochrany lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Správní delikty 

právnických a podnikajících fyzických osob v § 105b AZ obsahují stejné skutkové podstaty 

jako přestupky a mohou být sankcionovány pokutami ve stejné výši.

                                                
132 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v § 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem 
autorským a práv k databázi.
133 § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.
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U správních deliktů postačí zavinění nedbalostní. Pokud právnická osoba prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 

zabránila, nebude odpovědná za správní delikt. Tento liberační důvod se vztahuje i na fyzické 

osoby podnikající. Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl. Objektivní lhůta pro zánik 

odpovědnosti za správní delikt je tříletá a počíná se dnem, kdy byl spáchán.

Přestupky a správní delikty uvedené v autorském zákoně projednává v prvním stupni 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl správní delikt 

spáchán. Jedná se o působnost přenesenou.

6.3. Celní správa České republiky, Česká obchodní inspekce

Postavení a práva českých celních orgánů jsou z velké části vymezena komunitárním 

právem z důvodu jednotného trhu. Celní správa je jedním z orgánů státní správy, které se 

podílejí na ochraně práv duševního vlastnictví134.

Pokud celní úřad došel při své zákonné kontrolní činnosti k názoru, že jde o 

nedovolenou napodobeninu (viz výklad v bodu 4.5. této práce) předmětu chráněného právem 

duševního vlastnictví, sdělí majiteli práva zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho 

práva, aby mohl úřadu poskytnout informace a podat žádost o zásah celního úřadu. Celní úřad 

je oprávněn zajistit zboží, které má za nedovolenou napodobeninu. Osoba, jejíž zboží má být 

zajištěno, je povinna ho vydat. Nositel práva duševního vlastnictví je oprávněnou osobou 

k podání žádosti o přijetí opatření na hranicích. Pokud se taková osoba domnívá, že se 

v územním obvodu celního úřadu nachází zboží, které je nedovolenou napodobeninou, může 

zažádat celní orgán, aby provedl zásah proti porušování jejího práva. Žádost135 musí být 

podána písemně a musí obsahovat údaje, které přesně identifikují dané napodobeniny. Žádost 

musí obsahovat prohlášení o odpovědnosti za škody v případě, kdy se ukáže, že žádost nebyla 

oprávněná, a dále prohlášení o vlastnictví uplatňovaného práva. Celní úřad si v případě 

potřeby může vyžádat další informace od žadatele.

Nedovolené napodobeniny a celkově výrobky či zboží porušující právo k duševnímu

vlastnictví svou existencí porušují takové právo. Jestliže bylo na žádost nebo při zákonné 

                                                
134 Činí tak základě těchto právních předpisů: nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (viz bod 4.5. této práce), nařízení
Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, zákon č. 
191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva 
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
135 Žádost se podává Celnímu ředitelství v Hradci Králové, které rozhodne o schválení žádosti o zásah.
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kontrole zajištěno zboží, které porušuje právo k duševnímu vlastnictví, celní úřad rozhodne o 

jejich zničení. Jestliže majitel práva (v našem případě výrobce záznamu) informuje celní úřad, 

že zbožím bylo porušeno jeho právo k duševnímu vlastnictví, a deklarant, vlastník nebo 

držitel zboží souhlasí (resp. nepodá námitky proti zničení), celní úřad provede zničení na 

náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Pokud bylo zboží přenecháno ve prospěch 

státu a soud pravomocně rozhodl, že se jedná o zboží porušující práva k duševnímu 

vlastnictví, celní úřad zajistí zničení zboží na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele 

zboží. Není-li taková osoba zjištěna, zničení zboží se provede na náklady majitele práva. 

Zničit zboží samozřejmě může jeho deklarant, vlastník nebo držitel, aby se vyhnul výše 

uvedeným postupům a ukončil trvající porušování práva k duševnímu vlastnictví.

Vedle zničení zboží existuje ještě druhá možnost, jak naložit s nedovolenými 

napodobeninami. Ta je podmíněna souhlasem osoby, jehož právo je porušováno. Pokud byl 

souhlas dán, rozhodne celní ředitelství o využití pravomocně zabraného či propadnutého 

k humanitárním účelům. Takovéto naložení se však bude spíše týkat padělků (především

oblečení), které se k humanitárním účelům hodí. Není sice vyloučeno, aby bylo pirátských 

nosičů použito ke zmíněným účelům, jedná se však využití málo časté.

Celní orgány, které provedly dozor na trhu a zajistily výrobky nebo zboží, o kterém 

bylo zjištěno, že klamou spotřebitele porušováním práv k duševnímu vlastnictví (práv 

výrobců záznamů), a které nepodléhá celnímu dohledu, jsou oprávněny takové zboží zajistit. 

Zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému orgánu ČOI k provedení dalšího řízení.

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu 

a obchodu. Byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Člení se na 

ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty, které sídlí v sedmi krajských městech.

Jedna z hlavních činností České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) je kontrola a dozor 

právnických a fyzických osoby, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh 

nebo provozují tržiště (tržnice) pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor 

jiný správní úřad. Za porušení zákona ukládá pokuty. Kromě sankce finanční může uložit 

zákaz prodeje výrobků, resp. zákazy uvádění výrobků na trh.

Inspekce kontroluje, zda obchodník neuvádí na trh výrobky nebo zboží porušující 

práva duševního vlastnictví136. Takovým zbožím jsou i nedovolené napodobeniny, které jsou 

rozmnoženinou nebo zahrnují rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských 

                                                
136 Kompetence ČOI k potírání porušování práv k duševnímu vlastnictví jsou dány zákonem č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, v platném znění ve spojení se zákonem č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci 
v platném znění.
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nebo příbuzných práv137. Takové zboží často představuje pirátské nosiče zvukových a 

zvukově obrazových záznamů, které byly vyrobeny neoprávněně, tj. bez souhlasu výrobců 

záznamů.

Výrobci záznamů (jakožto nositelé práva) jsou povinny předložit příslušnému orgánu 

ČOI dokumentaci potřebnou k posouzení výrobků nebo zboží. Odpovídají za správnost, 

přesnost, úplnost a platnost dokumentace. Kontrolu ČOI lze konat na základě podnětu osoby 

oprávněné (výrobce záznamů). V tomto případě musí osoba, která podnět podala, složit 

přiměřenou jistotu, aby byly uhrazeny náklady orgánu ČOI pro případ, že kontrolou nebude 

prokázána oprávněnost podnětu. V případě oprávněnosti podnětu je jistota navrácena po 

ukončení kontroly.

Inspektor ČOI je oprávněn uložit zajištění nedovolených napodobenin. Kontrolovaná 

osoba je povinna uposlechnout a zajištěné nedovolené napodobeniny vydat. Odmítá-li vydání, 

mohou jí být nedovolené napodobeniny odňaty. Ty pak ČOI může uskladnit mimo dosah 

kontrolované osoby. Pokud se prokáže, že zboží nebo výrobky jsou nedovolenými 

napodobeninami, rozhodne ředitel inspektorátu ČOI o jejich propadnutí nebo zabrání. 

Zároveň rozhodne o zničení nedovolených napodobenin. Zničení se provádí na náklad 

kontrolované osoby, která výrobky nebo zboží uváděla na trh nebo skladovala.

6.4. Dohoda TRIPS

Hlavním cílem Dohody TRIPS je ochrana práv duševního vlastnictví. TRIPS obsahuje 

jak prostředky ochrany soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Upravuje závazky smluvních 

států v oblasti vynucování práva v řízení občanském, správním i trestním. V části III. jsou 

upraveny prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví.

V čl. 41 je členským státům stanovena povinnost, aby jejich právní řád zahrnoval 

řízení k dodržování práv, která umožní účinné kroky proti jakémukoliv porušování práv k 

duševnímu vlastnictví. Taková řízení mají být spravedlivá a nestranná. Naopak nemají být 

složitá a nákladná a nemají mít být opatřeny dlouhými lhůtami a mají se obejít bez 

zbytečných zdržení. Majitelé práv138 musí mít k dispozici občanské soudní řízení pro ochranu 

všech práv upravených Dohodou TRIPS, která dále stanoví základní požadavky na takové 

řízení (možnost zastoupení, nestrannost). Civilní soud má být nadán pravomocí nařídit 

upuštění od porušování práv k duševnímu vlastnictví osobě, která tak činí.

                                                
137 Blíže viz § 2 zákona o ochraně spotřebitele.
138 Těmi se v tomto případě rozumí i různé federace a asociace, které existují za účelem vymáhání práv a mají 
pravomoc za tímto účelem.
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Dohoda upravuje institut náhrady škody, kterou má soud pravomoc nařídit spolu 

s povinností uhradit náklady právního zastoupení. V čl. 46 jsou upraveny další nápravná 

opatření, která soud smluvního stát má mít pravomoc nařídit. Soud tak může nařídit 

odstranění zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví z obchodní sítě bez jakékoliv 

náhrady a jeho případné zničení. Dále je možno odstranit nástroje a materiál, které byly 

použity k vytvoření porušujícího zboží, z obchodní sítě tak, aby se omezilo riziko dalšího 

porušování. V čl. 47 je úzce upraveno právo na informace139, jehož vtělení do právních řádů 

je fakultativní. Čl. 48 upravuje pravomoc soudu nařídit straně, které zneužila řízení 

k dodržování práv, aby poskytla přiměřenou náhradu za škodu straně, které škoda vznikla 

v důsledku zneužitím řízení. Správní řízení smluvního státu týkající se nápravných opatření se 

má řídit výše uvedenými zásadami pro řízení občanské.

Soud může podle čl. 50 nařídit okamžitá a účinná prozatímní opatření k zabránění

porušování práva k duševnímu vlastnictví, pro zajištění důkazu o údajném porušování tohoto 

práva atd. TRIPS dále upravuje celní řízení. Komunitární úprava je v souladu s úpravou 

v Dohodě, neboť Dohoda je závazná pro orgány Evropské Unie, která se jako Evropské 

společenství stala smluvním státem WTO.

Požadavky Dohody TRIPS týkající se trestního postupu Česká republika splňuje, 

neboť čl. 61 vyžaduje trestní řízení a tresty přinejmenším v případech porušení autorského 

práva v komerčním měřítku140.

Dohoda obsahuje v čl. 64 možnost využít procedury řešení sporů a dát podnět na 

základě Ujednání o pravidlech při řešení sporů (Dispute Settlement Understanding - DSU). 

DSU se použijí na konzultace před Generální radou WTO, neboť ta plní funkci orgánu pro 

řešení sporů. „Dispute Settlement Understanding bez nadsázky představuje nejambicióznější

projekt závazného pokojného urovnávání sporů v mezinárodním právu všech dob, ve kterém 

lze nalézt i supranacionální prvky.“141

6.5. Směrnice EP a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

Dohoda TRIPS obsahuje široce formulovaná ustanovení a dává smluvním státům 

volnost, jak dosáhnout naplnění povinností z ní plynoucích. Samotná Dohoda tak nevyřešila 
                                                
139 Členové mohou stanovit, že soudní orgány mají pravomoc nařídit porušovateli, aby oznámil majiteli práva 
totožnost třetích osob, zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich distribuční síť, 
pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení. Srovnej § 40 odst. 1 písm. C) bod 4. AZ.
140 Viz výklad výše o trestněprávní ochraně. Základní skutková podstata TČ v § 270 TZ dokonce nevyžaduje 
obchodní činnost a pojímá trestněprávní ochranu o něco šířeji než ji vyžaduje TRIPS.
141 Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví. Praha : Linde, 2004. str. 40
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rozdílné míry ochrany práv duševního vlastnictví, které panovaly v jednotlivých smluvních 

státech Společenství. Především tyto rozdíly byly důvodem pro přijetí směrnice o dodržování 

práv duševního vlastnictví, která byla přijata dne 29. dubna 2004. Směrnice vychází z Dohody 

a zpřesňuje ji. Na rozdíl od ní však neupravuje veřejnoprávní prostředky ochrany.

Směrnice v č. 4 široce vymezuje osoby, které jsou oprávněné žádat o použití opatření. 

Vedle nositele práva duševního vlastnictví jsou to všechny osoby, které jsou oprávněny užívat

toto právo, zejména držitel licence. Kolektivní správci i profesní subjekty, které jsou řádně 

uznávány jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, jsou dalšími 

osobami, které mohou žádat o použití opatření. Domněnka autorství se podle čl. 5 použije 

obdobně i na nositele práv souvisejících s autorským právem.142 Šířeji než v Dohodě TRIPS 

pojaté právo na informace pak upravuje čl. 8. Podle něj mají soudní orgány pravomoc nařídit 

porušovateli, nebo i jiné osobě, aby poskytnul navrhovateli informace o původu a 

distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušování navrhovatelovo právo duševního 

vlastnictví. Odpovědnost za zneužití práva na informace není dotčena.

Směrnice dále upravuje důkazní prostředky, prostředky k zajištění důkazů, předběžná 

a zajišťovací opatření, nápravná opatření a soudní zákazy. Nově stanoví pro nositele práv 

možnost žádat o vydání soudního zákazu vůči prostředníkům143, jejichž služby jsou užívány 

třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví (viz čl. 11). Smluvní vztah nebo 

spojení s porušovatelem není u zprostředkovatele nutné. Upravuje i náhradu škody a 

stanovení její výše. Jako další opatření, které má odrazovat od porušování práv a přispívat 

k jejich ochraně, je pravomoc soudu nařídit na žádost navrhovatele a na náklady porušovatele 

vhodná opatření ke zveřejnění soudního rozhodnutí. Členské státy mohou stanovit další 

opatření ke zveřejnění144, včetně inzerce.

Směrnice sice harmonizovala právní řády členských států, ale zlepšení boje proti 

porušování práv duševního vlastnictví je nepatrné. Sama Komise ve zprávě o uplatňování 

směrnice přiznává, že směrnice není připravena na prostředí internetu.145

                                                
142 Pokud se na nosiči záznamu obvyklým způsobem objeví název či označení výrobce záznamu, má se za to, že 
tento je majitelem práva k záznamu.
143 Prostředníky jsou například dopravci a zasilatelé, distributoři a obchody, poskytovatelé on-line služeb peer-
to-peer. Poskytovatelé internetových služeb jsou také prostředníky ve smyslu směrnice. Často se však nacházejí 
v kompromitujícím postavení, kdy práva k duševnímu vlastnictví porušují uživatelé jejich služeb. Z tohoto 
důvodu byla přijata směrnice o elektronickém obchodu, která omezuje odpovědnost poskytovatelů internetu. 
Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000.
144 OSŘ jde ve svém § 155 odst. 4 nad rámec směrnice, neboť zveřejnění rozhodnutí umožňuje nejen a žádost 
žalobce, ale i žalovaného. Směrnice je v tomto jednostranná a nedává možnost domnělému porušiteli práva, aby 
v případě zneužití řízení navrhovatelem chránil své zájmy a dobré jméno.
145 Zpráva komise o uplatňování směrnice přístupná na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:CS:PDF
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Směrnice byla do autorského zákona implementována tzv. euronovelou autorského

zákona, zákonem č. 216/2006 Sb. Zákon pod vlivem zmíněného ustanovení o možnosti 

zákazu služeb prostředníků rozšířil soukromoprávní nároky nositele práva o možnost domáhat 

se zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práv 

autora.146 Dále bylo rozšířeno právo na informace, změněna další ustanovení autorského 

zákona a změn doznal i OSŘ, do kterého byly vloženy ustanovení147 upravující zajištění 

důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.

6.6. Aktuálně o ochraně a vynucování práv a jejím dalším směřování

Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví především v prostředí internetu je 

stále téma z nejdiskutovanějších. Patnáct let po přijetí Internetových smluv WIPO se stále 

nedaří účinně bojovat proti porušování práv. Odhaduje se, že internetovým pirátstvím a 

paděláním zboží přichází majitelé práv a obchodníci o 200 miliard amerických dolarů148. 

Spojené státy americké jsou zemí, která touto nelegální činností přichází o značnou část 

z odhadované sumy. Snaha amerických orgánů chránit práva k duševnímu vlastnictví je 

značná. Na poli mezinárodního práva navrhly znění Dohody ACTA (viz bod 2.5. této práce) a 

iniciovaly její projednávání. Znění jednotlivých ustanovení jsou o poznání konkrétnější než 

předchozí mezinárodní smlouvy na ochranu práv k nehmotným statkům. Evropský parlament 

vyjednává znění Dohody, o které Evropská unie vyjednává od počátku.

6.6.1. ACTA

Dohoda obsahuje pravomoc soudů vydávat soudní příkazy proti straně porušující 

práva i proti třetím osobám (prostředníci), aby se zabránilo vstupu na trh zboží, které porušuje 

práva. Stanoví základní požadavky na trestní řízení a tresty. Upravuje možnosti zničení zboží 

porušujícího práva i nástrojů k výrobě takového zboží použitých. Dohoda neopouští účinné 

technické prostředky ochrany ani digitální správu práv (DRM), které upravuje.

Původní znění Dohody bylo velmi striktní. Obsahovalo požadavek trestního postupu 

v případech neoprávněného rozmnožování kinematografických děl z jejich veřejného 

promítání.149 Tento požadavek byl změněn na možnost smluvních států. Dohoda měla zavést 

tzv. pravidlo třikrát a dost, které by znamenalo odpojení uživatele internetu v případě 

                                                
146 Viz § 40 odst. 1 písm. f) AZ.
147 § 78b - § 78g OSŘ.
148 Zpráva MarkMonitor přístupná na https://www.markmonitor.com/pressreleases/2011/pr110111.php. 
149 Velmi časté jsou v poslední době případy, kdy osoba natáčí v kině na kameru film, který ještě není 
distribuován, a pak jej neoprávněně dá k dispozici (sdělí) na internetu.
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trojnásobného porušování stanovených pravidel. Největší rozruch vzbudila možnost celních

orgánů provádět osobní prohlídky na státních hranicích, zda osoba nepřeváží padělek či 

nedovolenou rozmnoženinu. Mělo být umožněno i prohledání osobních elektronických 

zařízení (mobilní telefon, osobní hudební přehrávač, notebook), které by mohly obsahovat 

nedovoleně získaný obsah chráněný autorským právem. Europarlament150 odmítl pravidlo 

třikrát a dost i osobní prohlídky, neboť obojí považuje na nepřiměřený zásah do základních 

práv a zastává názor, že odpojení jednotlivců od internetu musí nejdříve posoudit soud151. 

Původní návrh Dohody vycházel z práva Spojených států a postrádal obecnost 

dosavadních mezinárodních smluv řešících stejné aspekty. Po jedenácti kolech vyjednávání 

byla však jeho dikce zmírněna a tím i zmenšena šance na výsledek, který si Dohoda dala za 

cíl. Nutno podotknout, že ustanovení smlouvy míří spíše na méně rozvinuté státy, protože do 

právních řádů členských států EU moc nového nepřináší. Dovolím si říct, že Dohodu ACTA 

potká stejný osud jako Dohodu TRIPS. Velká očekávání, ale reálný dopad mizivý. Bude 

záležet na tom, jestli se Spojeným státům podaří přimět k podpisu Dohody méně rozvinuté 

země, kterým je de facto určena.

6.6.2. Aktuálně o ochraně autorských práv v prostředí internetu

V Kongresu USA je návrh zákona „COICA“152, který umožňuje soudu na žádost 

nejvyššího státního zástupce zablokovat internetové servery, které porušují práva duševního 

vlastnictví nebo ty které jsou ve spojení s takovými aktivitami. Takové vymezení je ale velmi 

široké a bude záležet na uvážení soudce, zda k blokování vydá příkaz. Příkazem bude možné 

nařídit omezení a zamezení přístupu k serveru, nebo jen upustit od aktivit porušujících právo.

Poskytovatel internetového připojení bude muset bez zbytečného odkladu tyto servery 

zablokovat a poskytovatelé finančních služeb zastavit platební styk se serverem. 

Podle původního znění návrhu měl nejvyšší státní zástupce pravomoc zařazovat servery 

porušující právo na veřejný seznam (blacklist). Takové rozhodnutí mělo být soudně 

přezkoumatelné. Tato část byla z návrhu odstraněna.

Z činů Spojených států lze vyčíst postoj k boji s porušováním autorských práv. 

Vyjadřují názor, že bez omezení základních práv je boj proti porušování práv na internetu 

                                                
150 Vyjádření Evropského parlamentu přístupné na 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0432&language=CS.

151 Právo na internet považuje Evropský parlament za základní lidské právo. Stejně se vyjádřil i Výbor pro lidská 
práva OSN ve zprávě přístupné na 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.
152 Combating Online Infringement And Counterfeits Act – Zákon proti on-line porušování práv a padělání. 
Návrh přístupný na http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111s3804rs/pdf/BILLS-111s3804rs.pdf. 
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marný. Názory, že bez porušení základních práv uživatelů jsou autorská práva v digitálním 

prostředí nevymahatelná, se množí. Jakékoliv snahy o vnější regulaci jsou zbytečné. Internet 

nemůže navždy být oázou neomezené svobody a beztrestnosti, na což ale jsou uživatelé 

zvyklí a těžko se to budou odnaučovat. Nepovažuji za nezbytné omezovat lidská práva, ke 

kterým i právo na internet už několik let patří, ale v budoucnu bude nutné pohyb na internetu 

regulovat a kontrolovat stejně jako dnes pohyb na silnici. Takový postoj zaujala i Francie, 

která dala přednost kontroly před omezováním práv.

Ve Francii začal v roce 2010 platit zákon označovaný jako zákon „HADOPI“153. 

Každý uživatel bude do jisté míry monitorován prostřednictvím nově vzniklého úřadu. V 

případě, že na uživatele padne podezření pro porušování autorských práv, bude mu na základě 

jeho IP adresy zaslán e-mail, který ho na tuto skutečnost upozorní upozorněn. Po druhém 

porušení mu bude zaslán úřední dopis. Pokud podmínku poruší potřetí, bude mu hrozit trest

odpojení přístupu na internet 2 až 12 měsíců, finanční sankce a pro závažná porušení práv až 

dvouleté vězení. Francie tak zavedla pravidlo třikrát a dost do praxe, i když trestní postih je 

v tomto případě velmi přísný154.

Velká Británie v roce 2010 přijala The Digital Economy Act155. Nositel autorského 

práva, který zjistil, že je jeho právo porušováno, si musí zjistit IP adresu počítače, ze kterého 

bylo porušováno. Musí zjistit, který poskytovatel internetového připojení adresu provozoval. 

Tomu zašel zprávu o porušení svých práv. Poskytovatel připojení zjistí, který uživatel se pod 

IP adresou skrývá, a pošle mu zprávu, která obsahuje tvrzení nositele práva. Poskytovatel 

připojení vede záznamy jednotlivých (domnělých) porušení, aniž by nositeli práv poskytnul 

jakékoliv osobní údaje. Pokud uživatel nasbírá větší počet takových zpráv (to upřesní 

prováděcí předpis), poskytovatel připojení ho zanese do seznamu (opět bez osobních údajů) 

porušení autorských práv, ze kterého nositel práva uvidí, kam a kolik poslal zpráv o porušení 

práva. Nositel práv pak bude moci žádat po poskytovateli připojení, aby mu poskytl anonymní 

seznam porušovatelů jeho práva. Pro získání osobních údajů jednotlivých uživatelů pak 

nositel práva musí zažalovat poskytovatele internetového přípojení, aby mu osobní údaje 

vydal. Soud pak rozhodne, zda nositeli práva vyhoví, aby získal osobní údaje uživatele a 

mohl. Je na nositeli práva, aby dokázal, že došlo k porušení autorských práv a ze které IP 

                                                
153 Higher Authority for the Distribution of Works and the Protection of Copyright on the Internet – název úřadu, 
který bude na internet dohlížet.
154 Byrokratický proces je však zdlouhavý a těžko uplatnitelný. Viz zpráva na
http://www.zive.cz/bleskovky/francie-uz-eviduje-18-milionu-piratu-ale-jen-deseti-hrozi-odpojeni/sc-4-a-
157934/default.aspx. 
155 Zákon přístupný na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/pdfs/ukpga_20100024_en.pdf. Novinová 
zpráva o přijetí na http://www.guardian.co.uk/technology/2010/apr/08/digital-economy-bill-passes-third-reading. 
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adresy se tak stalo. Uživatel pak musí dokázat, že on práva neporušil, případě, že přijal 

rozumná opatření, aby prostřednictvím jeho internetové připojení nebyla práva porušována. 

The Digital Economy Act dále umožňuje zablokovat přístup k webu. Příkaz k zablokování 

vydává soud na žádost nositele práva, které bylo porušeno. Zamezení přístupu provádí 

internetoví poskytovatelé nebo vymazání závadného obsahu obstará provozovatel serveru. 

Takový příkaz může být vydán na zablokování webu, který porušoval, porušuje nebo je 

způsobilý porušovat autorská práva či případě web, který je ve spojení s aktivitou, která 

zahrnuje porušování autorských práv. Jedná se o velmi široké vymezení, které dává soudci 

možnost rozsáhlého uvážení.

Španělsko v březnu 2011 uzákonilo156 možnost uzavřít server, příp. jeho část, web, 

jehož obsah porušuje autorská práva. Zákon ustanovil orgán ministerstva kultury, Komisi pro

duševní vlastnictví157, která je činná pouze na žádost majitelů autorských práv. Komise po 

podání žádosti prověří obsah a činnost serveru. Po správním kontradiktorním řízení vydá 

Komise rozhodnutí, zda uzavřít server či nikoliv. Toto rozhodnutí musí potvrdit správní soud, 

který však nezkoumá řízení ze všech hledisek, ale pouze rozhodne, zda rozhodnutí Komise 

potvrdí. V případě soudního potvrzení se rozhodnutí Komise o uzavření serveru stává 

pravomocné a vykonatelné a server musí být uzavřen. Provozovatel takového serveru však 

může podat opravný prostředek k soudu vyšší instance158, ten však nemá odkladný účinek. 

Druhou možností je žádat přímo správní soud, aby vydal příkaz k odstranění závadného 

obsahu. Tyto postupy lze logicky použít pouze proti serverům, které spadají pod jurisdikci 

španělských soudů. V případě serverů, které pod ni nespadají, lze použít cestu zařazení do tzv. 

černé listiny. Komise pro duševní vlastnictví vede černou listinu, kam zařazuje servery, které

porušují autorská práva. Komise pak může žádat soud, aby vydal příkaz pro zamezení 

přístupu k serveru z území Španělska. Pro výše zmíněné postupy není nutné, aby server 

způsobil škodu majitelům autorských práv, postačí, když je způsobilý škodu způsobit. 

Ustanovení zákona se vztahují i na weby, které na autorsky chráněný obsah odkazují. Zákon 

je platný, ale Komise dosud nebyla ustavena (ke dni 19. července 2011), což oddaluje 

                                                
156 Zákonem známým jako „la ley Sinde“, který tvoří součást zákona Ley de Economía Sostenible přístupného 
na http://boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf (viz str. 190-194). 
157 Comisión de Propiedad Intelectual de Ministerio de Cultura.
158 Audiencia Nacional de España.
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vykonatelnost jeho ustanovení. Díky serveru wikileaks.org, který zveřejnil tajnou depeši159

amerického velvyslanectví v Madridu, se ukázalo, že zmíněný španělský zákon byl přijat pod 

tlakem Spojených států amerických.

Všechny zákony jsou nedávno přijaté a bude zajímavé sledovat jejich uplatňování 

v praxi. Uživatelé internetu protestují a tvrdí, že se jedná o omezení práva na internet, práva 

na svobodu vyjadřování, poukazují na protiústavnost takových ustanovení. Dovolím si tvrdit, 

že přijímání obdobných zákonů však bude pokračovat v dalších členských zemích Evropské 

unie. Pokud se uplatňování zákonů prosadí v širší míře a ve více evropských zemích, vyvstane

na komunitární úrovni (a možná i na půdě OSN) konflikt mezi právem na internet a pravidlem 

třikrát a dost, jehož vyřešení může být velmi významné pro budoucí regulaci a kontrolu 

internetu. Nadto vyvstává otázka efektivity dohlížejících úřadů, neboť jejich provoz je drahý a 

zvládá řešit jen nepatrnou část porušování autorských práv na internetu. Z tohoto hlediska se 

nejlepším řešením jeví řešení španělské, protože sledování a kontrolu porušování práv 

nechává na jejich majitelích, poskytuje však možnost jejich ochrany. Takové řešení si lze 

představit i v České republice.

                                                
159  Depeši v angličtině zveřejnil také celostátní španělský deník El País na internetové adrese
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cable/ayuda/EE/UU/materia/Copyright/elpepuesp/20101203elpepunac_4
5/Tes a článek na stejné téma ve španělštině na
http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/ejecuto/plan/conseguir/ley/antidescargas/elpepuesp/20101203elp
epunac_52/Tes. 
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Příloha

Work made for hire v praxi

V praxi funguje work made for hire tak, že výrobce záznamu, typicky nahrávací

společnost, uzavře smlouvu s umělcem na natočení hudebního alba pro společnost. Autoři 

hudby a textů, výkonní umělci dostanou zaplaceno za odvedenou práci, tj. napsání a zahrání 

hudebního materiálu, za prodeje a další užití díla dostanou honoráře – royalties, ale nahrávky 

a autorská práva k nim patří nahrávací společnosti, která je považována za autora. Tvůrci 

nemohou ovlivňovat „život“ své nahrávky, protože k nim nemají autorská ani vlastnická 

práva, ale za užití dostanou zaplaceno. Hudební společnosti tak disponují s rozsáhlými 

hudebními archivy a rozhodují o (ne)vydávání svých záznamů, jeho licencování. Začínající 

umělci nemají jinou možnost než podepsat smlouvu, kterou jim předloží nahrávací společnost. 

V případech velkého úspěchu nahrávek umělci společnost žalují za nevýhodné podmínky.

Doktrína works made for hire je terčem kritiky, která nesouhlasí právě s utvrzováním 

již tak silného postavení výrobců záznamů. Sám umělec Prince nesouhlasí s vlastnictvím 

„jeho“ nahrávek nahrávací společností, své nahrávky si od poloviny 90. let nahrává sám a 

hledá alternativní cesty distribuce. Stal se průkopníkem internetové distribuce, když svá alba 

začal distribuovat prostřednictvím internetu. Některá dokonce nebyla nikdy vydána na 

hmotných nosičích. V první polovině 90. let několikrát veřejně vystoupil s nápisem „otrok“ na 

čele, čímž chtěl demonstrovat, že jeho nahrávací společnost (Warner Bros.) mu nedává 

dostatečný umělecký a tvůrčí prostor. Po tomto sporu Prince nadále nahrává a vydává hudbu 

pod svým vlastním hudebním vydavatelstvím NPG Records. Princův příklad se v USA stal 

vzorem pro mnoho dalších umělců, kteří toužili po větší vydavatelské svobodě. Když se stali 

finančně nezávislými, založili vlastní hudební vydavatelství a vydávají hudbu svou i jiných, 

kterým tak poskytují větší možnosti, než by měli u velkých hudebních vydavatelů. Tito jim 

pak nosiče distribuují a alespoň tímto způsobem na nosičích vydělávají.

V roce 1959 společnost ABC-Paramount160 musela udělat výjimku, aby s ní Ray 

Charles podepsal nahrávací smlouvu. Bylo dohodnuto, že po ukončení smlouvy přejde 

vlastnictví nahrávek (master tapes) zpět na Raye Charlese. Ustanovení dodnes výjimečné.

Tom Petty je další z umělců, kteří odmítají nahrávat pro nahrávací společnosti, a 

v roce 1979161 žaloval společnost MCA o vlastnictví svých nahrávek. Petty odmítal ustoupit a 

                                                
160 http://www.bsnpubs.com/abc/abcstory.html
161 Runnin´ Down a Dream – filmový dokument, režie Peter Bogdanovich, Warner Bros. Records : vyd. 2007.



83

spor ho finančně vyčerpal natolik, že musel vyhlásit bankrot. Petty ale vytrval a ustoupila 

nakonec MCA, která mu přiznala vlastnictví nahrávek za podmínky, že je bude výhradně 

distribuovat. Spor se urovnal mimosoudně. Měl velký vliv na umělce, kterým dodal odvahu, 

aby sami žalovali své nahrávací společnosti, pokud považují své smluvní podmínky za 

nerovné.

V každém případě se však musí zvážit nakolik je umělec ve smlouvě s nahrávací 

společností znevýhodněn a „zatlačen do kouta“. Vždy má volbu smlouvu nepodepisovat a 

fakt, že neměl jinou možnost, ho sám o sobě nemůže zbavit odpovědnosti za smluvní závazek.
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Závěr

Ochrana práva souvisejícího s právem autorským vznikla dříve, než bylo chráněno 

právo autora k jeho dílu. Panovník uděloval vydavatelská privilegia, která znamenala 

vydavatelovo výlučné právo dílo rozmnožovat a uvádět ho do prodeje. Dnešní výrobci 

záznamů jsou ve své podstatě také vydavateli, kteří dílo zaznamenají a na hmotných nosičích 

vydají do prodeje. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 byla 

první mezinárodní smlouvou na poli autorského práva a upravovala práva autorů k jejich 

dílům. Po jejím přijetí však nastal technologický rozvoj, na který státy reagovaly v roce 1961 

přijetím Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a 

rozhlasových organizací. Práva související s právem autorským jsou tak na mezinárodní 

úrovni upravena od roku 1961. V té době nemohla být řeč o právu výrobce zvukově 

obrazového záznamu, protože jediným typem takového záznamu byl filmový pás, jehož 

rozmnožení bylo nákladné a který se ani tak nedostal do volného prodeje. Právo výrobce 

zvukově obrazového záznamu však není mezinárodním právem upraveno dosud.

Práva výrobců záznamů byla evropskými národními právními řády chráněna od 

poloviny 20. století. Přirozeně se nejdříve chránily zvukové záznamy, s odstupem několika let 

i záznamy zvukově obrazové. V dnešní době má na právní řády evropských zemí velký vliv 

právo Evropské unie. Komunitární právo již 20 let prostřednictvím směrnic harmonizuje 

národní právní řády v oblasti práva autorského a práv s ním souvisejících, neboť ve 

stejné úrovni ochrany práv vidí předpoklad pro fungování vnitřního trhu a jeho svobod bez 

jakýchkoli forem diskriminace.

Úprava práv výrobců záznamů a autorského práva vůbec je v České republice 

v souladu s právem mezinárodním i evropským. Obecně se pak v celosvětovém měřítku dá 

říci, že je na vysoké úrovni.

Práva výrobců záznamů jsou práva majetková výlučné povahy a poskytují, co se týká 

využití jejich záznamů, výrobcům monopolní postavení. Tato výlučná práva mohou být 

omezena pouze zákonnými licencemi, smluvní licencí a volným užitím záznamu. Osobnostní 

práva výrobci nemají, neboť výrobce přináší pouze vklad ekonomický a organizační, který je 

prostý tvůrčího prvku ve smyslu autorského zákona. Výrobcům jsou majetková práva 

přiznána jako ochrana jejich majetkového vkladu a jako podnět či stimulace k výrobě dalších 

záznamů. Účelem výlučných práv výrobců záznamů je tak poskytnout ochranu investic, které 

výrobci vkládají do výroby záznamů a jejich distribuce.
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Práva výrobců záznamů trvají v zemích Evropské unie 50 let. V případě zvukových 

záznamů se však průměrný zvukový nosič prodává 6 až 12 měsíců od uvedení do prodeje162. 

Pokud se prostředky investované do záznamu nevrátí v uvedené době, je nepravděpodobné, že 

se tak někdy vůbec stane. Z tohoto pohledu je doba 50 let více než dostatečná. V případě 

hudebních alb, která se prodávají neustále, je situace jiná, ale poměr takových alb je vůči 

počtu všech vydaných záznamů malý. U mnoha takových záznamů však vypršela, nebo 

v příštích letech vyprší, doba trvání práv výrobců k jejich záznamům. Výrobci zvukových 

záznamů se snaží zajistit si prostředky z neustálého prodeje těchto záznamů a kompenzovat si 

ztráty s nevýdělečných záznamů či z internetového pirátství. 

Návrh změny směrnice č. 2006/116/ES o harmonizaci doby ochrany autorského práva 

a práv s ním souvisejících je nejen příkladem snahy Evropské komise o lepší ochranu práv a 

postavení jejich nositelů, ale především příkladem lobby ze strany velkých nahrávacích 

společností, jež se de facto těší z nadnárodního postavení. Evropská komise zapomněla na 

právo člověka mít užitek z kulturního bohatství, podlehla tlaku velkých výrobců zvukových 

záznamů a navrhla prodloužit práva výrobců zvukových záznamů na 95 let. Hudba je ale 

součástí kulturního bohatství a omezení doby trvání práv je z toho důvodu, aby lidstvo mělo 

právo ze svého bohatství těžit poté, co byla výrobci dána možnost jeho majetkového vkladu. 

Po uplynutí doby trvání práv se záznamy a díla obecně stávají volnými. V případě doby 95 let 

u zvukového záznamu se možnost užít záznam jako volné dílo odsouvá na nikdy. Tím se 

omezuje možnost využít záznamu jako kulturního statku člověka. Výrobci záznamů už nemají 

v Evropské unii práva k záznamům z 50. let 20. století. Jedná se například o některé nahrávky 

Franka Sinatry, Elvise Presleyho, Milese Davise a dalších. V příštích letech také vyprší práva 

výrobců k záznamům Beatles, čemuž chce britský hudební průmysl zabránit, protože jim 

Beatles stále generují značné zisky. Smyslem výlučných práv výrobců není neomezeně 

vydělávat, nýbrž pouze umožnit navrácení vložené investice, pochopitelně se ziskem. 

Argumenty, že nahrávací společnosti přichází hudebním pirátstvím o značné finanční 

prostředky a že jen jeden z osmi vydaných nosičů hudebních záznamů je ziskový, jsou 

v tomto případě liché. Fakt, že většina jimi vydaných zvukových záznamů je nerentabilní, je 

důkazem o jejich obchodních dovednostech. Každý odpovědný podnikatel musí vydělávat, 

jinak zkrachuje. Pirátství a porušování jejich práv je sice vážným problémem, ale ten se musí 

řešit potíráním takových jednání. Za možnost pořízení kopie pro vlastní potřebu jsou výrobci 

                                                
162 Viz Helberger, N., Dufft, N., Van Gompel, S., Hugenholtz, B.,: Never Forever: Why extending the Term of 
Protection for Sound Recordings is a Bad Idea. Článek přístupný na 
http://www.ivir.nl/publications/helberger/EIPR_2008_5.pdf.
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již řadu let163 kompenzováni institutem náhradních odměn. Po kritice návrhu Komise ze 

strany veřejnosti laické i odborné se proces přijetí změny směrnice zastavil164 a nezbývá než 

doufat, že přijat nebude a doba trvání práv výrobců zvukových záznamů se neprodlouží. 

Jednoúčelovost návrhu je podtržena faktem, že doba trvání práv výrobců zvukově obrazových 

záznamů prodloužena být nemá. I tato skutečnost byla kritizována. Sama Komise navrhla 

změnu směrnice, která je vůči výrobcům zvukových záznamů diskriminační, a dopustila se 

tím jednání, proti kterému sama bojuje a které se příčí principům evropského práva.

Rozvoj komunikačních technologií a především celosvětové sítě internetu způsobil, že 

zasahování do práv výrobců záznamů a jejich porušování je velmi snadné. Čím snadnější 

takové zásahy jsou, tím obtížněji se kontrolují. Problémem není nedostatek právní úpravy, ale 

praktická nemožnost její vynutitelnosti v digitálním prostředí. V současné době reálně nehrozí 

potrestání porušovatelů práv a porušování se stalo každodenní součástí života uživatelů 

moderních technologií, kteří přes dobré vědomí o svých činech využívají praktické 

beztrestnosti a práva nadále porušují. To pravděpodobně nejvíce škodí Spojeným státům 

americkým, ve kterých sídlí největší světový výrobci záznamů, jejichž práva k záznamům 

jsou v celém světě porušována. Spojené státy proto iniciovaly jednání o Mezinárodní dohodě 

ACTA, jejíž znění samy navrhly. Vedle úsilí na mezinárodním poli vyvíjejí nátlak na státy, 

aby tyto přijali zákony, které budou lépe chránit práva výrobců záznamů v prostředí internetu. 

Francie, Španělsko a Velká Británie takové zákony přijaly. Francie zavedla pravidlo třikrát a 

dost, které v případě třech porušení chráněných práv znamená odpojení uživatele od internetu 

a další možné sankce. Internetový provoz hlídá státní úřad, který ale nedlouho po svém 

fungování zjistil, že práva výrobců záznamů porušuje značná část uživatelů, a nestíhá posílat 

varování. I přes možnost odpojení od internetu, na který má podle OSN i EU člověk právo, je 

uživatel dvakrát varován a odpojení či dalším sankcím se může vyhnout.

V případě Velké Británie je kontrola porušování práv na jejich nositelích a 

poskytovatelům internetového připojení je uložena povinnosti evidovat jednotlivá porušení. 

Nositel práva po několika zásazích do svého práva může porušitele žalovat u soudu. Soudním 

příkazem byl doposud zablokován jediný web. Britský telekomunikační úřad Ofcom vydal 

stanovisko, že proces zablokování webu je zdlouhavý a tak v praxi neúčinný. Pro složitost se 

uvažuje o jeho úpravě či změně.

                                                
163 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní potřebu bylo zavedeno poprvé v Německu 
v 60. letech 20. století a do českého autorského zákona (tehdy platného zákona č. 35/1965 Sb.) bylo začleněno 
jeho novelou, zákonem č. 89/1990 Sb.  
164 Po přijetí návrhu v prvním čtení v Evropském parlamentu, který snížil dobu trvání práv z původně 
navrhovaných 95 na 70 let.
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Podle mého názoru nejjednodušší a nejlepší řešení uzákonilo Španělsko. Počítá sice 

s ustavením státní komise, ta ale bude konat pouze na žádost. Kontrola porušování práv a 

náklady s ní spojené opět zůstávají na nositelích práv. Ti mohou žádat komisi, aby od 

internetu odpojila web, který porušuje jejich práva. V případě úspěšné žádosti musí odpojení 

schválit správní soud. Španělské řešení nechává kontrolu na nositelích práv a v případě 

porušování jejich práv bude odpojen web, který tak činí. Uživatelé, kteří práva porušovali, 

nebudou postiženi. Zákon však ještě není účinný a na praktický dopad jeho ustanovení si 

musíme počkat.

Všechny výše zmíněné právní úpravy považuji za možné řešení teritoriality autorských 

práv a zmírnění jejího dopadu. Teritorialita práva je problém, který ve spojení s potenciální 

ubiquitou nehmotných statků podstatně stěžuje ochranu a vynucování práv. O tomto problému 

jsem se zmínil v první kapitole mé práce. Pokud internetový server či jeho provozovatel 

porušují autorská práva a sídlí ve státě s nízkou nebo žádnou mírou ochrany takových práv, 

těžko se přinutí k jejich dodržování a soudy jiných států nad ním nemají jurisdikci. Nově 

přijaté národní právní úpravy sice nemohou takový server odpojit a zcela zamezit porušování 

autorských práv, ale přinejmenším mohou omezit takové jednání na území svých států. 

Nejlepším řešením je podle mě opět to španělské, neboť nabízí nepříliš náročnou možnost 

zamezení přístupu k serveru, který porušuje autorské právo a práva s ním související.

Úvahy o kontrole dodržování práv výrobců záznamů v internetovém prostředí jsou 

různé a přesahují téma této práce. Domnívám se ale, že není možné, aby internet zůstal bez 

právní regulace. Pokud nebude regulován a kontrolován, budou jeho prostřednictvím 

porušována nejen práva výrobců záznamů. Jsem toho názoru, že kdo zneužívá právo 

k internetu, má od něho být odpojen. Právem jednoho nemá být porušeno právo druhého.
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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 
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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.
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Summary

The subject of my thesis is The Rights of Producers of Phonograms (Sound 

Recordings) and Films. I have chosen this topic because of my fondness for music and for 

media that carry such recordings. The Rights of Producers are denominated as rights related 

(to Copyright) because of the absence of creativity and individuality. The term neighbouring 

rights is exactly equivalent.

In the first chapter I provide reader with basic terms and a concept of continental 

copyright law as well as a comparison with common law copyright system. These two law 

systems are essentially important to comprehend the rights of producers in general and to 

have basic overview on their role in global society and economy. Both authors' rights and 

related rights are copyrights in the sense of common law.

The second chapter analyses international law on this subject. I describe the 

relationship between czech national law and international law. Although the majority of 

international agreements is phrased generally, mentioned agreements have impact on 

legislations of contracting parties. They form a part of czech law since their ratification and 

publication in Collection of Laws. The important agreements on the subject are Rome 

Convention, Geneva Convention, TRIPS Agreement and WIPO Performances and 

Phonograms Treaty. In addition, I outline negotiations on a proposal of ACTA Agreement 

which should establish new international standarts on intellectual rights enforcement.

Another law system which has great impact on our legislation is the law of European 

Union. In the third chapter I give an exposition on directives that harmonise the rights of 

producers of sound recordings and films in member states and an exposition on regulation 

concerning customs action against pirate goods and the measures to be taken against these 

goods.

The fourth chapter covers the evolution of neighbouring rights. From the very 

beginning in the form of privileges granted by sovereign, throughout the commencement of 

modern continental copyright and Copyright Acts of the 20th century towards our current 

Copyright Act (Act N. 121/2000 Coll.).

The core of my thesis lies in chapter five. I begin the explanation with legal 

definitions. After that I study the actual rights of producers according to the czech Copyright 

Act with emphasis on the Right to making available which is substantial in today´s 

information society. Collective administration of rights as well as comparison of film with 
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photography forms part of the fifth chapter. Furthermore, I enumerate provisions of the 

Copyright Act that regulate author´s rights and shall similarly apply to rights of producers.

The sixth and last chapter is divided into two parts. In the first part I describe ways of 

protection a enforcement of rights of producers. I explain public and private law means of 

protection, i.e. criminal and administrative protection either as civil law protection. Moreover, 

I delineate the role and activities of The Czech Customs Administration and The Czech Trade 

Inspection Authority in the field of dealing with pirate goods. The second part describes the 

ACTA Agreement proposal that will presumably be accepted. In this part I also outline four 

different approaches to the enforcement of producer´s rights on the internet that have been or 

will be passed as law. These (american, british, french and spanish) approaches differ one 

from another but together they represent the future of internet regulation against copyright 

infringement.
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Použité zkratky

LZPS, Listina Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
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ObčZ, OZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Úmluva TRIPS The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Římská 

úmluva

International Convention for the Protection of Performers, Producers of

Phonograms and Broadcasting Organizations

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových organizací

Ženevská 

úmluva

Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against

Unauthorized Duplication of Their Phonograms

Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému 

rozmnožování jejich zvukových záznamů

Internetové 

smlouvy WIPO

WCT, WPPT

WCT - WIPO Copyright Treaty

Smlouva WIPO o právu autorském

WPPT - WIPO Performances and Phonograms Treaty

Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech

WIPO, OMPI World Intellectual Property Organization

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Světová organizace na ochranu duševního vlastnictví

ČSSR Československá socialistická republika

MZV Ministerstvo zahraničních věcí

ES Evropská společenství

SES Smlouva o založení Evropského společenství165

ESD Evropský soudní dvůr

                                                
165 Název „Smlouva o založení Evropského společenství“ se nahrazuje názvem „Smlouva o fungování Evropské 
unie“ (čl. 2 odst. 1 Lisabonské smlouvy) a to od vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, tj. od 1. prosince 
2009.
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