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ÚVOD 
 

1.   TÉMA PRÁCE 

 

 Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou autorského práva v oblasti 

televizního vysílání. Volbu tématu podmínila nejenom kvalifikace a odborné zaměření 

autorky, ale také její praktické zkušenosti s prací v audiovizuálních médiích. 

 Úvodem je vhodné vymezit televizní vysílání a médium jako takové. Slovo 

„médium“  pochází z latiny (lat. medius = prostřední) a znamená „zprostředkující 

činitel, zprostředkující prostředí.”1 Používá se např. ve fyzice, chemii, biologii anebo 

ve výpočetní technice. Obory, které se věnují různým projevům mezilidské (sociální) 

komunikace, označují uvedeným termínem „to, co zprostředkovává někomu nějaké 

sdělení, tedy médium komunikační”. 2 I v předmětné oblasti ovšem nabývá pojem 

„médium“ nejrůznějších významů. Tak např. kanadský teoretik Marshall McLuhan 

zahrnoval do jeho rozsahu vše, co slouží k extenzi a obohacení lidských smyslů             

a schopností, tedy i např. elektřinu, žárovku anebo vynález kola.3 Nejčastěji se slovem 

„médium“ v kontextu mezilidské (sociální) komunikace rozumí technologie, která 

zajišťuje výrobu, distribuci a příjem sdělení (noviny, radiový přijímač, televizor aj.), 

anebo sociální instituce, jež mediální sdělení produkuje a rozšiřuje (tisk, rozhlas, 

televize).4 Z právního hlediska je však třeba vnímání média coby subjektu                    

(tj. společenské instituce) a vnímání média coby předmětu (tj. technologie) striktně 

odlišovat, neboť jako právní subjekt (tedy médium de iure) vystupuje vždy pouze 

vydavatel periodického tisku, resp. provozovatel rozhlasového či televizního vysílání. 

                                                 
1  Osvaldová, Halada a kolektiv (2002) : 104.  
2   Jirák, Köpplová (2003) : 16.  
3  M. McLuhan (1964): Jak rozumět médiím – extenze člověka.  
4  Osvaldová, Halada a kolektiv (2002) : 104; Reifová a kolektiv (2004) : 139. 

Českým ekvivalentem slova „médium“ je pojem „sdělovací prostředek“. Výrazu „masmédium“ 
(resp. „hromadný sdělovací prostředek“ anebo „prostředek masové komunikace“) se užívá pro označení 
média sloužícího celospolečenské komunikaci, tj. komunikaci mezi jedním výchozím bodem a blíže 
neurčeným, leč vysokým počtem bodů cílových.  
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V praxi se lze setkat s tendencemi média personifikovat, což je přístup v zásadě 

neprávní.5  

Z jazykového hlediska tvoří pojem „televize“  řecký prefix tele- (daleko)             

a latinský základ visio (vidět); etymologickou parafrází je slovo „dalekozrak“,         

popř. „dálnohled“. Uvedená etymologie se vyskytuje mimo jiné i v anglickém 

(television) a německém (Fernseher) označení televize a zachycuje původní funkci 

tohoto média – vizuálně zprostředkovávat vzdálený děj v reálném čase.  

Nástup a rozvoj tzv. elektronických, resp. vysílacích médií spadá do 20. století. 

V uvedeném období se mediální produkce stala nedílnou součástí každodenního života 

obrovského množství lidí, kteří začali tisk, rozhlas a televizi stále více pojímat             

jako součást své vlastní kultury.6  

Televize se – obdobně jako rozhlas – liší od tradičních médií, zejména tisku,  

v několika aspektech:  

1) Provoz vysílacích médií podmiňuje kmitočtové spektrum, které umožňuje 

šíření rozhlasového a televizního signálu. Kmitočtové spektrum je fyzikálně 

a geograficky limitovaná veličina, pojímaná jako národní statek, jehož 

využití spravuje stát. Od této skutečnosti se odvíjí regulační úloha státu      

ve vztahu k elektronickým médiím.7  

2) Rozhlas a televize závisí ve větší míře nežli tisk na technologii                      

a technických zařízeních. Zvláště zavádění televize vyžadovalo značné 

investiční prostředky, kterými disponovaly pouze velké obchodní společnosti 

(USA) anebo národní státy (Evropa). 

3) Zatímco rozvoj tisku stimulovala bezprostředně potřeba rychlejší, levnější     

a hlavně účinnější komunikace, vynález elektronických médií byl veden 

snahou využít nové možnosti, které technologický pokrok nabízel. Film,  

                                                 
5  Platné „mediální“ zákony přinesly zcela zásadní změnu v tom, že vyjma zákonem stanovených 
výjimek odpovídá za obsah periodického tisku vydavatel [§ 4 TiZ], resp. za obsah rozhlasového                
a televizního vysílání provozovatel [§ 32 odst. 1 písm. a) ZRTV],5 nikoliv šéfredaktor. Předmětná úprava 
reflektuje mimo jiné judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, který v několika rozhodnutích          
ve věci Sürek proti Turecku ze dne 8. července 1999 konstatoval, že skutečnost, že vydavatel má pouze 
komerční a nikoliv redaktorský vztah k novinám nebo časopisu, jej nemůže zbavit odpovědnosti.    
6  McQuail (1999) : 38-39. 
7  Význam a rozsah uvedené regulace slábne, čím více se rozvíjejí další komunikační kanály 
vhodné k šíření rozhlasových a televizních programů (kabel, satelit, počítačová síť Internet aj.).  
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rozhlas a televize vznikaly původně jako zábavná média, informační 

potenciál získaly až později.  

4) Rozhlas a televize zaujímají mezi ostatními sdělovacími prostředky 

z hlediska spotřeby (konzumace) výsadní postavení – jednak proto, že jako 

auditivní a vizuální média využívají ke komunikaci více smyslových 

kanálů, a také proto, že jsou schopny překonávat časoprostorovou 

vzdálenost mezi komunikátorem a příjemcem, resp. mezi zachycovanou 

událostí a jejími vzdálenými posluchači a diváky.8 

První pokusy o přenos pohyblivého obrazu jsou spojeny se jménem skotského 

vědce Johna Logie Bairda (1888-1946), který se zabýval vysokofrekvenční technikou 

založenou na principu rozkladu obrazu – uvedený mechanismus si nechal již v r. 1884 

patentovat německý inženýr polského původu Paul Gottlieb Nipkow (1860-1940). 

V lednu 1926 předvedl Baird londýnské královské společnosti elektromechanický 

televizní systém nazvaný „televisor“, při němž snímal obraz fotobuňkou a následně 

elektromechanicky rozkládal pomocí Nipkowova kotouče; současně také patentoval 

první barevní televizní systém. V r. 1900 bylo na Mezinárodním kongresu                       

o elektromechanice v Paříži poprvé použito slovo „televize“.  

Vývoj probíhal souběžně i na americkém kontinentu. Ve Spojených státech 

amerických byly ke konci 20. let minulého století provedeny úspěšné pokusy 

s přenosem barevných obrázků pomocí televize na elektromechanickém principu.      

V r. 1927 vyvinul americký vědec Philo Taylor Fransworth  (1906-1971) 

elektronickou snímací elektronku zvanou „dissector“, pomocí které zkonstruoval první 

elektronickou televizní kameru. Wladimir Kosma Zworykin  (1889-1982), ruský 

vynálezce žijící v Americe, následně vylepšil kvalitu televizního obrazu vynálezem 

zvláštního druhu snímací elektronky – ikonoskopu. 

Počátkem 30. let 20. století již bylo v provozu několik stanic s nízkou 

rozlišovací schopností v rozsahu středovlnného pásma (Londýn, Berlín, Vídeň, Poznaň, 

Budapešť, Moskva aj.). V Německu a ve Francii se pro veřejnost pravidelně vysílalo již 

od r. 1935, za vlastní počátek televizního vysílání se však pokládá až 2. listopad 1936, 

kdy zahájila vysílání britská rozhlasová společnost BBC. Ve vysílání se střídaly 

Bairdova mechanická televize (240 řádků) a elektronická televize společnosti E.M.I. 

                                                 
8  Šmíd (2004) : 4-5.  
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(405 řádků). V únoru 1937 doporučil televizní poradní výbor pro další používání 

elektronickou televizi a uvedený druh zařízení tak definitivně zvítězil nad televizí 

mechanickou.  

Před druhou světovou válkou bylo pravidelné televizní vysílání spuštěno také     

v Sovětském svazu (1939) a ve Spojených státech amerických (1941). Zatímco            

ve Velké Británii, Francii i v Sovětském svazu došlo během války k zastavení vysílání, 

na americkém kontinentu se televize rozvíjela i nadále a základní technologické inovace 

zde byly realizovány v předstihu před zbytkem světa [barevné televizní vysílání (1954), 

magnetický záznam obrazu (1956), družicový přenos (1962), kabelová televize          

(60. a 70. léta), televize na principu předplatného HBO (1975) aj.].9 

Vývoj televizního řetězce na území Československa započal již v meziválečném 

období – v r. 1935 doc. Jaroslav Šafránek (1890-1957) z Fyzikálního ústavu 

Univerzity Karlovy představil veřejnosti přijímací televizní zařízení pracující                

na principu mechanického rozkladu. 

V r. 1943 byla z bombardovaného Berlína na území Sudet přesunuta dvě 

důležitá německá výzkumná a vývojová střediska – do Dolní Smržovky závod 

„Fernseh A.G.“  a do Tanvaldu „Zentralstelle für Röhrenforschung“ .10 Pracoviště se 

zabývala výrobou speciálních elektronek, vývojem kamery pro mapování nepřátelských 

území a výzkumem využití televizního zařízení pro kontrolu dálkově řízených střel. 

Ještě před koncem druhé světové války opustili oba závody němečtí odborníci;  

v květnu 1945 se střediska dostala do české správy, o měsíc později připadla 

Ministerstvu národní obrany. V červenci 1945 se však vedení chopila vojenská sovětská 

správa a i přes snahu českých, sovětských, a dokonce i několika německých vědců           

o společný vývoj televize byl podnik Televid počátkem prosince 1945 zlikvidován         

a velká část zařízení byla odvezena do Sovětského svazu. Někteří stážisté však              

v Tanvaldu zůstali a i nadále pokračovali ve výzkumu. V lednu 1946 posvětilo 

Ministerstvo národní obrany Vojenskému technickému ústavu v Praze program vývoje 

televizního řetězce s normou 625 řádků.  

 První československé televizní zařízení bylo předvedeno dne 23. března 1948     

v Tanvaldu přizvaným novinářům a poté dne 15. května 1948 v Praze na Mezinárodní 

                                                 
9  DeFleur, Ballová-Rokeachová (1996) : 98n.; Prokop (2005) : 198n.   
10  V květnu 1945 byl tanvaldský výzkumný a vývojový ústav přejmenován na „Televid“. 
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výstavě rozhlasu MEVRO. Následovaly první televizní přenosy pro veřejnost            

(XI. Všesokolský slet – 4. červenec 1948).  

K zahájení zkušebního vysílání „Československé televize“ ze Studia Praha 

v Měšťanské besedě došlo dne 1. května 1953, k 25. únoru 1954 bylo prohlášeno        

za pravidelné. Zpočátku se vysílání realizovalo v rámci „Československého rozhlasu“,   

v letech 1957-1958 se konstituovala samostatná organizace „Československá televize“ 

(ČST). Ostravské televizní studio začalo vysílat dne 31. prosince 1955, bratislavské dne 

3. listopadu 1956, brněnské dne 6. července 1961 a košické dne 25. února 1962.            

K 10. květnu 1970 se vysílání „Československé televize“ rozšířilo o druhý program .11  

 Přestože se postupným vývojem na jednotlivých kontinentech vytvořilo velké 

množství vysílacích modelů, teorie je i přes různé organizační a institucionální 

odlišnosti diferencuje do dvou základních skupin: 

1. rozhlasové a televizní organizace veřejného sektoru: 

a. státní – rozhlasové a televizní organizace bezprostředně podřízené   

(a odpovědné) státní moci, 

b. veřejnoprávní – rozhlasové a televizní organizace, jejichž 

podřízenost (a odpovědnost) je směřována k reprezentantům 

občanské společnosti; 

2. rozhlasové a televizní organizace soukromého sektoru.12 

Rozhlasové a televizní vysílání na převažujícím tržním základě vzniklo            

ve Spojených státech amerických. Přestože i v Evropě bylo zpočátku koncipováno jako 

soukromé (licencované) podnikání, v okamžiku, kdy se začalo v masovém měřítku 

rozšiřovat, jej jednotlivé státy zestátnily. Až teprve po druhé světové válce přešly 

západoevropské demokracie na veřejnoprávní model13 – Španělsko, Portugalsko            

a Řecko tak učinily po svržení autoritativních režimů v průběhu 70. let, státy východní 

Evropy po rozpadu sovětského bloku v r. 1989.  

                                                 
11  Strasmajer (1978); Osvaldová, Halada a kolektiv (2002) : 190-191.  
12  Šmíd (2004) : 5. 
13  Adjektivum „veřejnoprávní“ pochází z německé jazykové oblasti a označuje právní formu 
vysílatele, nikoliv náplň jeho činnosti. [Šmíd (2004) : 4] 



 13 

Monopol veřejnoprávních vysílatelů trval v západní Evropě až do 80. let         

20. století. Nástup soukromé (komerční) televize14 a utváření tzv. duálního systému 

vysílání15 stimulovaly jednak politické důvody, jednak technologické aspekty 

(omezenost kmitočtového spektra, vysoké náklady na provoz televizního vysílání, nové 

prostředky masové komunikace, zejména kabelový příjem a satelitní distribuce aj.). 

Základy duálního systému rozhlasového a televizního vysílání na území 

Československa stanovil zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového                 

a televizního vysílání, který zrušil monopol „Československé televize“ a zavedl dvě 

kategorie vysílatelů – provozovatele vysílání ze zákona a držitele licence k televiznímu 

vysílání. V rámci procesu federalizace se nejprve konstituovaly národní veřejnoprávní 

vysílací instituce „Slovenská televízia“ (program ST) [1. červenec 1991] a „Česká 

televize“ (program ČTV) [1. leden 1992], které se po rozpadu federace a zániku 

„Československé televize“ (ČST) staly hlavními reprezentanty vysílání veřejné služby     

na území nově vytvořených republik.16 Jako první soukromá televizní stanice            

(byť s omezeným dosahem v Praze a jejím bezprostředním okolí) začala vysílat dne    

20. června 1993 „TV Premiéra“. O pár měsíců později – dne 4. února 1994 – 

následovala komerční stanice „TV Nova“. V témže roce rozšířila „TV Premiéra“ svoje 

pokrytí do dalších regionů, od 1. ledna 1997 změnila název na „TV Prima“.17 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že vývoj televize byl bezprostředně podmíněn 

technickými a technologickými změnami – nové principy záznamu a zpracování 

audiovizuálního signálu ovlivnily zásadním způsobem všechny realizační fáze televizní 

produkce a používané tvůrčí metody.18 Jak je však blíže rozvedeno v kapitole nazvané 

                                                 
14  Např. v Německu v r. 1984, ve Francii o dva roky později.   
15  V anglosaské oblasti se používá obsahově shodného pojmu „mixed public-private system“. 
16  Podle § 3 odst. 1, 2 zákona č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového             
a televizního vysílání, je právním nástupcem Československé televize v autorských právech k dílům 
vyrobeným studii Československé televize na území České republiky a v právech příbuzných právu 
autorskému Česká televize. České televizi bylo uloženo obstarat od oprávněných osob, na jejichž díla       
a umělecké výkony se vztahovala ochrana podle tehdejšího autorského zákona, práva k užití uvedených 
děl a uměleckých výkonů, pokud o to třetí osoba požádala, a to za podmínek sjednaných mezi třetí 
osobou a Českou televizí. Práva oprávněných osob podle autorského zákona přitom zůstala nedotčena     
(§ 3 odst. 3 cit. zák.).  
17  Osvaldová, Halada a kolektiv (2002) : 191. 
18  Kvalitativní přínos a navýšení umělecké hodnoty vysílaných pořadů znamenalo zavedení soustav 
barevné televize NTSC, SECAM a PAL. Následovaly další technické novinky. V r. 1976 uvedla 
společnost Sony na trh videorekordér Betamax a diváci si tak mohli poprvé nahrát vysílaný televizní 
pořad. V následujícím roce započala éra družicové (satelitní) televize. V r. 1993 došlo k přijetí 
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„Televizní dílo“, řada teoretiků v čele s Jánem Šmokem zpochybňovala po dlouhou 

dobu jakýkoliv tvůrčí potenciál televize a pojímala ji ryze technicky jen jako pouhý 

distribuční prostředek sdělení. Uvedený závěr je však již dávno překonán – současná 

televizní produkce zahrnuje široké spektrum útvarů z nejrůznějších oborů tvůrčí 

činnosti. 

Ani autorské právo, resp. autorská tvorba obecně nejsou izolovaným jevem,     

ale civilizačním fenoménem vázaným na obecné fungování společnosti. Tvůrčí činnost 

vyjadřuje potřebu seberealizace člověka – rozvíjí jeho osobnost, přináší inspiraci jiným. 

Výsledky této činnosti pak členy společnosti spojují anebo naopak rozdělují.  

Technologický rozvoj, spočívající v nástupu a následném sbližování 

informačních a komunikačních technologií, znásobil a zpestřil možnosti tvorby 

autorských děl a jejich využívání. Za bezprostřední důsledek uvedeného jevu lze označit 

fenomén dematerializace a komercionalizace. Dematerializace („odhmotnění“) se 

vztahuje na chráněné předměty a způsoby užití, ale vede rovněž ke vzniku nových 

kategorií autorských děl (počítačové umění, multimediální díla aj.). Komercionalizace 

naproti tomu reflektuje zvyšující se společenský a hospodářský význam předmětů 

chráněných autorským právem.19  

Vzhledem k tomu, že výsledky tvůrčí fantazie představují z hlediska 

společenského pokroku nepostradatelný prvek, je třeba věnovat ochraně autorských děl 

a předmětů práv s autorským právem souvisejících náležitou pozornost.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
evropského standardu satelitního digitálního vysílání DVB-S [standard kabelového digitálního vysílání 
DVB-C (1994), standard digitálního terestrického (pozemního) vysílání (1995)]. Na počátku 80. let       
20. století byl zákaznické veřejnosti představen HDTV systém s 1125 řádky a „Dolby Surround sound“ 
pro domácí televize. V r. 1996 prezentovala společnost Fujitsu první plazmovou televizi. K r. 1998 se 
váže uvedení televize Sharp CrystalTron s barevným LCD displejem a 3“úhlopříčkou (LCD displeje        
s úhlopříčkami přes 40“ však byly k dispozici již od r. 1996). Za jednu z posledních novinek lze označit 
zavedení LCD a plazmových televizí s HD ready a Full HD rozlišením. 
[Zdroj: Televize a její historie. Přístup z Internetu: <http://vtm.zive.cz/aktuality/televize-a-jeji-historie>] 
19  Dobřichovský (2004) : 68. 
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2.   STRUKTURA PRÁCE 

 

 Rigorózní práce je rozčleněna do devíti kapitol.   

 První kapitola se zabývá ve zkratce obecným vymezením autorského práva – 

definuje autorské právo v objektivním a subjektivním smyslu, specifikuje jeho 

konstitutivní prvky a formální prameny, začleňuje jej do systému práv k nehmotným 

(imateriálním) statkům. Pozornost věnuje rovněž historickému vývoji autorskoprávní 

úpravy, a to jak na mezinárodní, tak na vnitrostátním úrovni.  

Druhá kapitola pojednává o autorském dílu – vymezuje jeho legální pojmové 

znaky a podmínky autorskoprávní ochrany, stanoví druhovou a jinou diferenciaci děl. 

Předmětná část dále osvětluje vznik autorského práva a zabývá se rovněž právními 

vztahy vznikajícími při zpřístupňování autorských děl veřejnosti.   

 Třetí kapitola se zaměřuje na problematiku autorství – zakotvuje pravidla           

pro určení subjektu (nositele) autorského práva, vymezuje režim anonymních                  

a pseudonymních děl a zabývá se rovněž autorskou součinností, resp. kolektivní 

tvorbou, zejména pak díly spoluautorů.  

 Čtvrtá kapitola přináší stručný výklad obsahu autorského práva – charakterizuje 

platnou zákonnou úpravu a její koncepční východiska, uvádí distinkce výlučných práv 

osobnostních a výlučných práv majetkových, určuje jejich konstitutivní prvky. 

Vymezuje rovněž smluvní užití autorského díla a mimosmluvní instituty užití děl         

(tj. užití volného díla, volná užití díla, zákonné licence). Za účelem zachování tematické 

konzistentnosti práce není některým institutům věnována bližší pozornost.  

 Tři následující kapitoly představují těžiště rigorózní práce. V páté kapitole jsou 

podrobně rozebrány veškeré aspekty týkající se práva na sdělování autorského díla 

veřejnosti, zejména vysíláním rozhlasem nebo televizí, přenosem rozhlasového         

nebo televizního vysílání díla a provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla. 

Šestá kapitola vymezuje audiovizuální díla, resp. díla audiovizuálně užitá a osvětluje 

autorství a zvláštní právní režim užití uvedených děl. Obsah sedmé kapitoly tvoří 

výlučné majetkové právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho (původnímu) 

vysílání. 
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 V osmé kapitole je vyložena problematika kolektivní správy autorských práv       

a práv souvisejících s právem autorským, devátá kapitola se zabývá ve zkratce 

odpovědností za neoprávněné ohrožení či porušení autorského práva. 

 

 

3.   POUŽITÉ METODY 

 

 Předkládaná rigorózní práce respektuje skutečnost, že jde o odborný text 

z oblasti práva a právní vědy, nikoliv o odborný text z oblasti mediální komunikace     

nebo televizní tvorby. 

Autorka použila při sepisu práce dva základní metodologické přístupy. Nejprve 

byl v předmětné oblasti proveden rozbor platného práva, a to za pomoci výkladové 

metody mluvnicko-jazykové, významoslovné (sémantické), systematické, teologické, 

logické a právně historické, při nezbytné reflexi doktrinálních výkladů a judikatury. 

Práce zohledňovala také předchozí autorskoprávní úpravy, jakož i relevantní ustanovení 

mezinárodního autorského práva a práva EU. V případě potřeby reflektovala rovněž 

související veřejnoprávní předpisy. Takto získané poznatky byly následně zpracovány 

za použití komparativní metody. 

 

Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 30. června 2011.  
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11..  AAUUTTOORRSSKK ÉÉ  PPRRÁÁVVOO  

 

 

1.1 Obecná charakteristika  

 

Autorské právo v objektivním smyslu lze vymezit jako soubor právních 

norem, které upravují vztahy vznikající při tvorbě a společenském uplatňování 

autorských děl. Autorským právem v subjektivním smyslu se naproti tomu rozumí 

subjektivní přirozené právo, jež objektivní autorské právo garantuje autorům 

k vytvořeným dílům; stát toto nezadatelné lidské právo nepřiznává, nýbrž mu pouze 

zákonným předpisem poskytuje ochranu a stanoví rovněž způsob jeho výkonu.20 Vztahy 

vznikající při tvorbě autorských děl a jejich uplatňování ve společnosti představují 

vzájemně se podmiňující oblasti jednotného a nedílného celku. 

J. Reinbothe spatřuje význam autorského práva v jeho existenci v podobě jakési 

smlouvy, paktu „do ut des“, kdy na jedné straně stojí společnost zaručující autorovi 

privilegia ve formě exkluzivních práv a monopolů na výsledky jeho tvůrčí činnosti, 

přičemž jakékoliv využití autorského díla činí závislým na autorově souhlasu. Tato 

privilegia pak zajišťují autorovi využití plodů tvůrčí práce v podobě duševní                   

a materiální nezávislosti. Naopak od tvůrců očekává společnost kreativitu a touto 

kreativitou pak stimuluje komplexní mechanismus, jehož důležitými prvky jsou 

investice a kulturní rozmanitost. Autorské právo, spolu s kreativitou, umožňují 

zhodnocení tvořivého procesu na trhu a tím také přístup společnosti ke kulturním 

statkům za podmínek přiměřeně stanovených společností a zákonodárcem.21 

 

Autorské právo se vyznačuje soukromoprávní povahou, která je dána 

přirozeným charakterem autorského díla. V rámci občanského práva představuje 

specifickou, relativně samostatnou oblast ovládanou zásadami podmíněnými jak 

                                                 
20  Knap, Kunz (1981) : 15.  
21 REINBOTHE, Jörg. Das Urheberrecht in Wandel der Zeiten. Přístup z Internetu: 
<http://www.jura.uni-sb.de>.  
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samotnou zákonnou úpravou, tak podstatou a funkcí autorského práva.22 Svébytné 

postavení mezi ostatními právy k nehmotným statkům vyplývá především ze zvláštní 

povahy autorských děl – s vytvořením (vznikem) autorského díla ani s jeho následným 

užitím nejsou spojeny žádné formální (zápisné či poplatkové) principy vyvěrající           

z práva přednosti (priority), signifikantní pro práva průmyslová.23  

V této souvislosti je třeba poznamenat, že pojem „nehmotné statky“24               

je obsahově širší nežli pojem „duševní vlastnictví“. Nehmotné (ideální) statky zahrnují 

1. duševní vlastnictví, tj. nehmotné (ideální) majetkové hodnoty: 

a. autorská díla a související předměty ochrany, 

b. průmyslové vlastnictví; 

2. nehmotné (ideální) statky osobní (osobnostní) povahy.25  

 

Pojem „duševní vlastnictví“, resp. „práva duševního vlastnictví“ se                    

až do počátku 90. let minulého století vyskytoval pouze v oblasti mezinárodního práva 

veřejného26 anebo v souvislosti s kritikou nemarxistických juristických pojetí. Doktrína 

                                                 
22  Subjektivní občanská práva se člení na subjektivní občanská majetková práva a subjektivní 
občanská ryze osobní, resp. osobnostní práva. 

Subjektivní občanská majetková práva se vyznačují bezprostředním ekonomickým obsahem; 
určují je hospodářské zájmy jejich subjektů, takže je lze hodnotit a v případě porušení i obnovit 
v ekonomických kategoriích. Naproti tomu subjektivní občanská osobnostní práva zajišťují 
nemajetkové (imateriální) zájmy svých subjektů; upínají se buď na osobnost každého člověka, aniž by 
byla podmiňována přímým ekonomickým záměrem (subjektivní všeobecné osobnostní právo),      
anebo na výsledky tvůrčí duševní činnosti jakožto zvláštního projevu osobnosti určitých fyzických osob, 
přičemž výsledky takovéto činnosti nabývají např. formu autorského díla, uměleckého výkonu, vynálezu, 
užitného a průmyslového vzoru aj. (subjektivní zvláštní osobnostní práva). Specifičnost uvedených 
práv je dána rovněž jejich úzkou vazbou na práva majetková. [Knap, Švestka (1989) : 83-84] 
23  Zásada přednosti (priority) reflektuje to, že předměty průmyslových práv jsou objektivně 
předurčeny, a proto k nim může dospět větší počet tvůrců.  
24  Nehmotné (ideální) statky se od hmotných statků odlišují především tzv. potenciální ubiquitou 
(způsobilostí všudypřítomnosti): mohou být užívány kdykoliv a kdekoliv neomezeným počtem subjektů, 
aniž by se spotřebovávaly anebo se snižovala jejich kvalita. [Knap, Kunz (1981) : 16] 
25  Kříž a kolektiv (2005) : 26; Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 162.   
26  Mezinárodní úmluvy a další významné dokumenty z oblasti mezinárodního autorského práva 
začleňují do vlastnického pojetí obvykle i duševní vlastnictví, aniž by zpochybňovaly jeho nehmotnou 
(imateriální) podstatu. Z předmětné konstrukce vychází zákonodárství většiny evropských států. 

Čl. 2 „Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)“, podepsané             
ve Stockholmu dne 14. července 1967, řadí do rozsahu pojmu „duševní vlastnictví“ práva k literárním, 
uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, k zvukovým záznamům a rozhlasovému 
vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům       
a modelům, k továrním a obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům              
a obchodním názvům. Uvedenou kategorii dále tvoří práva na ochranu proti nekalé soutěži a všechna 
ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. 
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naproti tomu pod zřetelným vlivem německého a francouzského práva vytvořila             

a používala výraz „nehmotné statky”. S užíváním termínu „duševní vlastnictví“ 

započala odborná literatura až po r. 1990 převážně v kontextu průmyslových práv.27  

Pokud jde o pozitivněprávní vymezení vlastnictví, vlastnická koncepce 

občanského zákoníku z r. 1811 vycházela z diferenciace věcí na hmotné a nehmotné 

(körperliche und unkörperliche Sachen). Protože předmětná konstrukce inkorporovala    

i vlastnictví (průmyslových a jiných duševních) práv, resp. jiných majetkových hodnot 

jako nehmotných věcí, nebylo důvodu rozlišovat pojmy „vlastnictví“ a „majetek“.      

Jak civilní kodex z r. 1950, tak dosud platný občanský zákoník z r. 1964 ovšem vyčlenil 

práva a jiné majetkové hodnoty z předmětu vlastnického práva,28 a proto již nelze 

nadále považovat oba výrazy za synonymické.29 Jako možné řešení uvedené situace se 

kromě vlastní revize vlastnického pojetí nabízí analogická aplikace ustanovení                

o hmotných věcech (res corporales) pro oblast práv k nehmotným statkům.  

 

V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že autorské právo  

� je právem absolutní povahy  

Autorské právo působí erga omnes – odpovídá mu povinnost 

individuálně neurčitých osob zdržet se jakýchkoliv neoprávněných zásahů         

do oprávnění subjektu (nositele) autorského práva, tj. autora (popř. spoluautorů) 

coby individuálně určené fyzické osoby (popř. individuálně určených fyzických 

osob).30 

 

 

 

                                                                                                                                               
Podle čl. ½ „Dohody TRIPS“ inkorporuje výraz „duševní vlastnictví“ autorská práva a práva 

příbuzná, ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, vynálezy, topografie integrovaných 
obvodů a významné nezveřejněné informace (tj. know-how, obchodní tajemství, goodwill). 
27  Telec (1994) : 11.  
28  Na předměty duševního vlastnictví se obvykle nahlíží jako na „jiné majetkové hodnoty“            
ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ. [Dobřichovský (2004) : 22] 
29  Telec (1994) : 13; Dobřichovský (2004) : 22. 
30  Na základě absolutních autorských práv mohou prostřednictvím závazkových vztahů,                
tj. v důsledku právních úkonů (zejména licenčních smluv podle § 46 a násl. AZ), ze zákona                      
(§ 29 a násl. AZ) anebo z titulu ohrožení či porušení autorského práva (§ 40 a násl. AZ), vznikat relativní 
autorská práva.  
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� je právem nepromlčitelným 

Promlčení nepodléhají výlučná osobnostní autorská práva ani výlučná 

majetková autorská práva. 

 

� je pro svoji přirozenou mimoprávní povahu odrážející osobnost autora 

nezcizitelné 

 

� Předmětem autorského práva je autorské dílo coby individualizovaný 

výsledek (výtvor) tvůrčí fantazie (osobitého nehmotného projevu) konkrétní 

fyzické osoby (autora); ideální statek, který však musí být vždy materializován, 

tj. hmotně vyjádřen v jakékoliv objektivní (tj. lidskými smysly vnímatelné) 

formě. Autorské dílo je neodvislé od existence hmotného substrátu – může být 

užíváno kýmkoliv (tj. neomezeným počtem subjektů), kdykoliv (jak následně, 

tak současně), kdekoliv, bez dotčení jeho podstaty či funkce (tzv. potenciální 

ubiquita – způsobilost všudypřítomnosti).   

 

� Z  funkčního hlediska představuje autorské právo souhrn norem literární 

anebo jiné umělecké či vědecké tvorby, zabezpečující realizaci nehmotných 

(ideálních) výsledků (výtvorů) tvůrčí duševní činnosti autora a jejich ochranu. 

Tuto skutečnost je třeba zohledňovat nejenom při výkladu, ale také                  

při posuzování předmětu autorského práva, jakož i obsahu a rozsahu 

jednotlivých subjektivních autorských práv.31   

 

 

1.2 Mezinárodní vývoj autorskoprávní úpravy  

 

Autorské právo se historicky nevyvíjelo jako propracovaný jednotný celek,         

ale vznikalo spíše v reakci na soudobé potřeby v rámci utváření nových společenských       

a ekonomický podmínek pro jeho uplatnění. Počátky uvedeného právního odvětví tedy 

nejsou spjaty s žádnou konkrétní teoretickou představou a ani předmět ochrany nebyl 

                                                 
31  Telec, Tůma (2007) : 5-6.  
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často jasně definován – k úpravám docházelo ad hoc bez jakékoliv právně teoretické 

koncepce.32 

Ve starořecké a římské civilizaci se i přes vysoce rozvinutý systém 

soukromého práva autorské nebo jiné tvůrčí právo nevyskytovalo. Autorskoprávní 

ochrana literárních děl byla zabezpečována prostředky vlastnického a všeobecného 

osobnostního práva (formou ochrany proti dotčení lidské důstojnosti a občanské cti). 

Naopak tvorba hudebních a dramatických děl se těšila všeobecné podpoře, zejména 

prostřednictvím veřejných soutěží. 

  Zcela zásadní zvrat z hlediska tvorby a společenského uplatňování autorských 

děl přinesl vynález reprodukční techniky (knihtisku)  v období pozdního středověku    

a pozvolné přijímání cechovních předpisů. Uvedené normy ovšem zajišťovaly primárně 

ochranu zájmů vydavatelů a jejich vzájemnou soutěž, a proto se namísto autorského 

práva nejprve vyvinulo právo vydavatelské. Až teprve přirozenoprávní vlastnická 

teorie autorského práva upustila od vydavatelských privilegií ve prospěch legální 

úpravy autorských práv – práva autora začala být pojímána jako práva základní a práva 

nakladatelů jako práva odvozená.  

Na počátku 19. století byly vypracovány obecné teoretické základy 

osobněprávního pojetí autorských práv a koncepce jejich vnímání jako duševního 

vlastnictví. Rozvoj nových způsobů užití autorských děl stimuloval obrovský rozkvět 

průmyslové výroby. Docházelo rovněž k zakládání ochranných autorských organizací. 

Počátky rozvoje mezinárodního autorského práva spadají do 80. let             

19. století. Do té doby zabezpečovaly ochranu cizích děl v národních zákonodárstvích 

předpisy tzv. cizineckého práva, a to na základě principu teritoriality (tj. podle kritéria 

státu, v němž bylo autorské dílo poprvé zveřejněno),33 personálního statutu                   

(tj. podle kritéria státního občanství autora díla) a formální reciprocity. Uvedený stav 

začal být překážkou právního vývoje a bilaterální pokusy o řešení této situace nemohly 

ze své podstaty postačovat.   

                                                 
32  KNAP, Karel a kolektiv. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994. s. 19. 
33  Autorské právo je od samého počátku ovládáno zásadou teritoriality. Doktrína ji vymezuje jak 
pozitivně [na autorskoprávní vztahy se podle zásady lex loci protectionis (zákon země ochrany) aplikuje 
národní zákonodárství], tak negativně [autorskoprávní ochrana se uplatňuje v rámci hranic příslušného 
státu]; vztahuje se nejenom na jednotlivá subjektivní autorská práva, ale obecně na celý institut 
autorskoprávní ochrany. [Knap, Kunz (1981) : 17n.] 



 22 

V r. 1883 došlo v Římě v rámci přípravného kongresu Mezinárodní unie           

na ochranu autorských práv k dílům literárním a uměleckým k vypracování 

předběžného návrhu mnohostranné mezinárodní úmluvy, jež byla dne 8. září 1886        

ve švýcarském Bernu podepsána pod názvem „Bernská úmluva o ochraně děl 

literárních a uměleckých“ (účinnosti nabyla k 5. prosinci 1887). Uvedená úmluva byla 

dvakrát doplněna (v Paříži dne 4. května 1896 a v Bernu dne 20. března 1914)                

a několikrát revidována (v Berlíně dne 13. listopadu 1908,34 v Římě dne 2. června 1928, 

v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne                   

24. července 1971).35 Účastnické státy vytvořily Mezinárodní unii na ochranu děl 

literárních a uměleckých.36 

„Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých“ je založena               

na kontinentálním pojetí autorského práva (droit d´auteur).37 Vychází ze zásady 

neformální ochrany (čl. 5 odst. 2), teritoriality a asimilace (čl. 5 odst. 1, 3),38 

kompatibility (čl. 20), jednomyslnosti (čl. 27) a univerzality (čl. 29). Vymezuje          

tzv. katalog práv (tj. výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková) a stanoví 

dobu autorskoprávní ochrany a také výjimky a omezení autorského práva.39 Členské 

státy mají povinnost zabezpečit autorskoprávní ochranu alespoň na minimální úrovni 

zakotvené v úmluvě (tzv. zásada minimální ochrany). 

K „Bernské úmluvě o ochraně děl literárních a uměleckých“ přistoupila záhy 

většina evropských států a také řada mimoevropských zemí. Státy amerického 

kontinentu v čele se Spojenými státy americkými naproti tomu vytvořily paralelní 

úpravu založenou na mnohostranné mezinárodní úmluvě z Montevidea (1889)                

                                                 
34  Berlínská revizní konference měla zcela zásadní význam, neboť zakotvila v plném rozsahu 
koncepci neformální autorskoprávní ochrany.  
35  Československá republika se účastnila „Bernské úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých“ 
ve znění berlínské revize od 22. února 1921, k pařížské revizi přistoupila k 11. dubnu 1980. 
36  Úmluva je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), Organizací spojených 
národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Mezinárodním úřadem práce (BIT).  
37  Srov. pozn. č. 135, 148 a 182.    
38  Zásada asimilace spočívá v režimu národního zacházení: smluvní stát je povinen nakládat 
s cizími státními příslušníky v oblasti regulované příslušnou mezinárodní úmluvou stejným způsobem 
jako se svými vlastními občany (tzv. formální reciprocita). 
39  „Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých“  zakotvila jako první z mezinárodních 
úmluv tzv. třístupňový test.  
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a panamerických regionálních úmluvách.40 I přes nepříliš vysoký počet smluvních stran 

konstituovaly uvedené úmluvy mezinárodní systém „copyright“, příznačný převahou 

majetkových prvků a koncepcí formální ochrany uveřejněných autorských děl.     

 Existence dvou rozdílných systémů mezinárodní autorskoprávní ochrany 

zamezovala univerzalitě a globálnímu rozvoji autorskoprávních vztahů. Přestože již    

v r. 1935 pověřila Společnost národů Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého 

práva přípravou nové mezinárodní úmluvy univerzálního charakteru, druhá světová 

válka znemožnila její projednání a přijetí. Až teprve dne 6. září 1952 byla                     

na diplomatické konferenci v Ženevě schválena pod patronací Organizace spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) univerzálně otevřená „Všeobecná 

úmluva o autorském právu“; na rozdíl od Bernské úmluvy zde ovšem smluvní strany 

nevytvořily unii.41 Předmětná úmluva se vztahuje na státy, které se neúčastní „Bernské 

úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých“ (Kambodža, Laos podle původního 

ženevského znění aj.). Dne 24. července 1971 došlo v Paříži k revizi textu.42 

V průběhu let 1989 až 1995 ztratila „Všeobecná úmluva o autorském právu“ 

značně na svém významu ve prospěch „Bernské úmluvy o ochraně děl literárních          

a uměleckých“, a to především proto, že k pařížskému znění Bernské úmluvy 

přistoupily Spojené státy americké (1. březen 1989), Čína (15. říjen 1992) a Ruská 

federace (13. březen 1995).43 

Ve srovnání s „Bernskou úmluvou o ochraně děl literárních a uměleckých“ je 

Všeobecná úmluva stručnější a obsahuje formulace obecnějšího rázu; v zásadních 

otázkách však vychází ze stejných principů jako Bernská úmluva. Za její hlavní přínos 

lze považovat zakotvení tzv. copyrightové doložky, která zabezpečuje autorům 

z členských států s neformální ochranou autorskoprávní ochranu ve státech 

vycházejících ze zásady formální ochrany. 

                                                 
40  Mnohostranná mezinárodní úmluva z Mexika (1902), Rio de Janeira (1906), Buenos Aires 
(1910), Caracasu (1911), Havany (1928) a Washingtonu (1946) 
41  Úmluva je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), Organizací spojených 
národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Mezinárodním úřadem práce (BIT).  
42  Československo přistoupilo k „Všeobecné úmluvě o autorském právu“  k 6. lednu 1960, pařížské 
revize se účastní od 18. dubna 1980.  
43  K „Všeobecné úmluvě o autorském právu“  přistoupily Spojené státy americké                              
k 6. prosinci 1954, Sovětský svaz k 27. únoru 1973, Čína k 30. říjnu 1992. 
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 Případnou kolizi mezi „Bernskou úmluvou o ochraně děl literárních                     

a uměleckých“ a „Všeobecnou úmluvou o autorském právu“ řeší „Dodatkové 

prohlášení“ (členských států Bernské unie) k článku XVII Všeobecné úmluvy,         

podle něhož ve vztazích mezi státy Bernské unie se nepoužije Všeobecná úmluva 

v případě autorskoprávní ochrany takových děl, jejichž zemí původu je podle Bernské 

úmluvy některý stát Unie na ochranu autorských práv k dílům literárním a uměleckým.   

 Významné bylo rovněž přijetí „Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech“ v New Yorku dne 19. prosince 1966, který            

v čl. 15 odst. 1 písm. c) garantuje ochranu morálních a materiálních zájmů 

vyplývajících z vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Obdobné pravidlo zakotvil     

čl. 27 odst. 2 právně nezávazné „Všeobecné deklarace lidských práv“, schválené 

Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 10. prosince 

1948.  

Od 80. let minulého století byly postupně přijímány další mnohostranné 

mezinárodní úmluvy vymezující jednotlivá práva a procedury jejich udělování. 

„Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů 

a rozhlasových organizací“, uzavřená na diplomatické konferenci v Římě dne           

26. října 1961, upravila na minimální úrovni majetková práva výkonných umělců, 

výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů.44                      

Dne 29. října 1971 byla v Ženevě sjednána tzv. protipirátská úmluva – „Úmluva            

o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich 

zvukových záznamů“ .45 

Předmětné smlouvy ovšem nezajistily dostatečně efektivní vynucení chráněných 

statků. Stále vzrůstající porušování autorských práv (a práv duševního vlastnictví 

obecně) v mezinárodním měřítku vyústilo v přijetí „Dohody o obchodních aspektech 

práv duševního vlastnictví“ („Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights“), uzavřené v rámci „Dohody o zřízení Světové obchodní organizace 

                                                 
44  Československo se „Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 
záznamů a rozhlasových organizací“ účastní od 14. srpna 1964. 
45  „Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich 
zvukových záznamů“ vstoupila pro Československo v platnost k 5. lednu 1985.  
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(WTO)“ dne 15. dubna 1994 [tzv. „Dohoda TRIPS“].46 Smlouva upravuje komplexně 

celou oblast práv k duševnímu vlastnictví. V oblasti autorského práva a práv 

souvisejících s právem autorským odkazuje na minimální úroveň ochrany vymezenou 

Bernskou a Římskou úmluvou.47 Hlavní význam „Dohody TRIPS“ spočívá v tom,        

že poprvé na mezinárodní úrovni uložila účastnickým státům závazky v oblasti 

vynucování práva ve všech druzích řízení (tj. v řízení civilním, správním i trestním). 

Vychází z asimilačního režimu (čl. 3) a režimu zacházení podle nejvyšších výhod       

(čl. 4).48   

V důsledku transformace industriálních ekonomik na ekonomiky informační sílí 

v posledních letech stále větší tlak na celosvětovou harmonizaci práv k duševnímu 

vlastnictví. V této souvislosti je třeba zmínit především tzv. internetové smlouvy přijaté 

na diplomatické konferenci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě 

– „Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském“ 

ze dne 20. prosince1996 (WCT – „World Intellectual Property Organization Copyright 

Treaty“)49 a „Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)                 

o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech“ z téhož dne             

(WPPT – „World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms 

Treaty“).50 Uvedené úmluvy navazují na úseku autorského práva na „Bernskou úmluvu 

o ochraně děl literárních a uměleckých“ v jejím pařížském znění a na úseku práv 

souvisejících s právem autorským na „Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných 

umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací“, resp. „Úmluvu          

o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich 

zvukových záznamů“.51 Oblast mezinárodního autorského práva pak doplňují                

                                                 
46  „Dohoda TRIPS“ tvoří přílohu „Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)“, která 
je výsledkem tzv. uruguayského kola GATT probíhajícího v l. 1986-1994.    
47  „Dohoda TRIPS“  inkorporovala čl. 1-21 RÚB (s výjimkou čl. 6bis).  
48  Česká republika se „Dohody TRIPS“ účastní od 1. ledna 1996. 
49   WCT představuje zvláštní dohodu ve smyslu čl. 20 RÚB (takovouto dohodou lze přiznat 
autorská práva v širším rozsahu nežli v RÚB anebo zakotvit ustanovení neodporující RÚB).               
WCT inkorporovala čl. 1 až 21 RÚB a Přílohu RÚB. 
50  Česká republika přistoupila k tzv. internetovým smlouvám k 20. květnu 2002. 
51  Státům EU je uloženo před ratifikací tzv. internetových smluv harmonizovat své národní úpravy 
s Informační směrnicí.   
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o tzv. digitální agendu52 – vymezují způsoby zpřístupňování autorských děl novými 

(zejména počítačovými) technologiemi a rozšiřují prostředky autorskoprávní ochrany.53  

 

 

1.3 Vývoj autorskoprávní úpravy na území českých zemí 

 

Autorské právo na území českých zemí se těší poměrně dlouhé tradici. Poprvé 

byla autorskoprávní úprava zakotvena v císařském patentu č. 992 sb.z.s. ze dne         

19. října 1846.54 K přijetí první zákonné normy v předmětné oblasti došlo v r. 1895 – 

zákon č. 197/1895 Ř. z., o právu původském k dílům literárním, uměleckým           

a fotografickým, ovšem platil pouze na území českých zemí, na Slovensku se 

postupovalo podle uherského zákona č. XVI z r. 1884.55 Oba předpisy byly 

inkorporovány tzv. recepční normou (zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného 

státu československého) do československého právního řádu.  

Významný mezník ve vývoji autorskoprávní úpravy představovalo přistoupení 

Československé republiky k „Bernské úmluvě o ochraně děl literárních a uměleckých“ 

ve znění berlínské revize s účinností k 22. únoru 1921.  

V samostatném Československu byl nejprve vydán zákon č. 106/1923 Sb.,         

o smlouvě nakladatelské. K unifikaci autorského práva došlo teprve přijetím zákona              

č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým               

a fotografickým (zákon o právu autorském).56 V r. 1953 byla v návaznosti               

na změněná ideologická východiska a přijetí nového občanského zákoníku schválena 

nová autorskoprávní úprava – zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský 

zákon), reguloval kromě autorského práva a práv jemu příbuzných také postavení 

autorskoprávních organizací a kulturních fondů.  

                                                 
52  Zabezpečení technických prostředků ochrany (čl. 11 WCT), informovanost o identifikaci práv 
(čl. 12 WCT), mechanismus účinného uplatňování práv (čl. 14 WCT). 
53  Knap, Kunz (1981) : 24n.; Dobřichovský (2004) : 23n; Telec, Tůma (2007) : 865n.; Knappová, 
Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 167n.  
54  Císařský patent č. 992 sb.z.s. ze dne 19. října 1846 byl novelizován ministerským nařízením      
č. 6/1859 Ř. z. a zákonem č. 78/1893 Ř. z. 
55  Zákon č. 197/1895 Ř. z., o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým, 
byl proveden zákonem č. 198/1895 Ř. z. a novelizován zákonem č. 58/1907 Ř. z.  
56  Zákon č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým                       
a fotografickým (zákon o právu autorském), byl novelizován zákonem č. 120/1936 Sb.  
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V r. 1965 následoval ve vazbě na novou ústavu a civilní kodex další autorský 

zákon [zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 

(autorský zákon)57] – přestože byl koncipován poměrně progresivním způsobem, stal 

se postupem času s ohledem na technologický rozvoj a zásadní změnu politicko-

ekonomických poměrů překonaným a s účinností k 1. prosinci 2000 jej nahradila zcela 

nová komplexní úprava autorských práv a práv s právem autorským souvisejících.58 

Autorský zákon ze dne 7. dubna 2000, publikovaný pod č. 121/2000 Sb.,59 posílil 

právní jistotu subjektů autorskoprávních vztahů, mimo jiné i zavedením zásady rovnosti 

práv a smluvní volnosti jakožto základních principů soukromého práva vůbec             

(viz dále).60  

 

 

1.4 Formální prameny autorského práva 

 

Ústavní základ ochrany literární anebo jiné umělecké či vědecké tvorby 

představuje garance veřejného subjektivního práva k výsledkům tvůrčí duševní 

činnosti formou příkazu legální ochrany podle čl. 34 odst. 1 LZPS (a contrario                               

čl. 41 odst. 1 LZPS). Uvedeného práva se může domáhat každá fyzická osoba             

(čl. 42 odst. 1 LZPS). S předmětnou úpravou souvisí bezprostředně svoboda vědeckého 

bádání a umělecké tvorby, zakotvená v čl. 15 odst. 2 LZPS. 

Pramenem autorského práva jsou rovněž mezinárodní smlouvy v režimu         

čl. 10 Ústavy (tj. vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána), jakož i jiné mezinárodní smlouvy, stanoví-li 

tak zákon.  

                                                 
57  Autorský zákon z r. 1965 byl až do svého zrušení pětkrát novelizován, a to zák. č. 89/1990 Sb., 
zák. č. 468/1991 Sb., zák. č. 318/1993 Sb., zák. č. 237/1995 Sb. a zák. č. 86/1996 Sb. Úplné znění bylo 
vyhlášeno pod č. 175/1996 Sb.  
58  Při rekodifikaci autorského práva se postupovalo primárně podle úpravy obsažené                        
v komunitárních směrnicích, v případě potřeby i podle norem mezinárodního autorského práva. 
Vycházelo se rovněž z tradiční národní úpravy a také z úpravy středoevropské, zejména německé, jakož i 
francouzské a slovinské. [Kříž a kolektiv (2005) : 252] 
59  Stávající autorský zákon byl doposud (zejména za účelem zajištění kompatibility s právem EU) 
devětkrát novelizován, a to zák. č. 81/2005 Sb., zák. č. 61/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb.,                      
zák. č. 216/2006 Sb., zák. č. 168/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 153/2010 Sb. 
a zák. č. 424/2010 Sb. 
60  Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 165n. 
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 Jak upozorňuje komentářová literatura autorského kolektivu pod vedením       

prof. I. Telce, rozsah přímé aplikovatelnosti mezinárodních autorskoprávních smluv              

na území České republiky závisí výhradně na čl. 10 Ústavy a jeho interpretaci. Výklad 

musí být proveden tak, aby byla respektována ústavně zaručená základní práva               

a svobody a dodržovány mezinárodní závazky České republiky, což patří mezi základní 

znaky demokratického právního státu (čl. 1 odst. 2 Ústavy, čl. 9 odst. 3 Ústavy,            

čl. 4 LZPS). Z toho vyplývá, že práva přiznaná mezinárodními smlouvami                

(iura conventionis) jsou přímo závazná nejen pro státní příslušníky ostatních smluvních 

stran, ale také pro české občany a rovněž pro příslušníky všech členských států EU,              

bez ohledu na mezinárodněprávní odpovědnost za nesplnění závazku upravenou 

v samotné mezinárodní smlouvě (např. v čl. 5 odst. 1 RÚB). Opačný výklad by byl 

ústavněprávně neúnosný, neboť by cizím státním příslušníkům garantoval ústavně 

zaručené základní lidské právo vlastnit a užívat majetek (čl. 11 LZPS) v širším rozsahu 

nežli vlastním občanům.61 Uvedená konkluze by rovněž kolidovala s mezinárodními 

závazky České republiky, zejména s čl. 18 SFEU, který zakazuje diskriminaci             

na základě státní příslušnosti, a to i v oblasti práv duševního vlastnictví (srov. zejm. 

ESD C-92/92, C-326/92, C-360/00).62 

 

Autorskoprávní ochrana je dále zajišťována normotvorbou nadnárodních 

struktur – právem Evropské unie.  

Zásadní změnu v systematice práva ES / EU přinesla „Lisabonská smlouva“      

ze dne 13. prosince 2007, která upustila od pilířové struktury, v níž unijní právo 

reprezentovaly akty tzv. druhého a třetího maastrichtského pilíře (tj. problematika 

zahraniční bezpečnosti a policejní a justiční spolupráce), a odstranila tak dosavadní 

dualismus pramenů označovaný jako právo komunitární (právo ES) a právo unijní 

(právo EU);63 nadále lze hovořit toliko o právu unijním (právu EU). 

Prameny unijního práva jsou hierarchizovány.  

                                                 
61  Ústavněprávní pojetí majetku je doktrínou obvykle chápáno – a to i s ohledem na mezinárodní 
autorské právo – jako vlastnění jakéhokoli předmětu, jenž vykazuje alespoň potenciální majetkovou 
hodnotu, ať materiální nebo nehmotnou. Uvedená konstrukce tak vztahuje ustanovení čl. 11 LZPS             
i na nehmotné (imateriální) statky. Blíže např. Kříž a kolektiv (2005) : 27. 
62  Telec, Tůma (2007) : 865. 
63  „Lisabonská smlouva“ je založena novelizovanou „Smlouvou o Evropské unii“ (SEU)                 
a „Smlouvou o fungování Evropské unie“ (SFEU); obě smlouvy mají stejnou právní sílu.  
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Konstitutivní prameny tvoří zakládací smlouvy, smlouvy o přistoupení nových 

členských států a obecné zásady právního společenství. Relevantní je čl. 17 odst. 2 

Listiny základních práv Evropské unie, který garantuje ochranu duševního vlastnictví.  

Sekundární právo představuje souhrn normativních, resp. obecných aktů orgánů 

EU, přijímaných na základě a v mezích zakládacích smluv a v souladu s obsahem           

a účelem obecných právních zásad; mezi jeho typické formy patří zejména nařízení, 

rozhodnutí, směrnice, doporučení a stanoviska.  

Nařízení, rozhodnutí a směrnice lze přijímat jako legislativní akty, správní 

předpisy v přenesené působnosti anebo jako prováděcí akty. Legislativními akty jsou 

akty přijaté řádným nebo zvláštním legislativním postupem. Řádný legislativní postup 

zahrnuje rozhodování Evropského parlamentu a Rady, podstatou zvláštního 

legislativního postupu je rozhodování Evropského parlamentu za účasti Rady           

nebo Rady za účasti Evropského parlamentu. Nelegislativní akty tvoří akty přijímané 

Radou, Komisí anebo jiným exekutivním orgánem bez formálně zaručeného vlivu 

Evropského parlamentu.64  

Přijetím stávajícího autorského zákona splnila Česká republika závazek 

vyplývající z čl. 67, resp. čl. 69 „Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou 

republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy         

na straně druhé“. Harmonizace národního práva s právem ES, resp. právem EU se 

uskutečňovala zejména prostřednictvím následujících aktů:  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne                  

3. října 1989, o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících provozování televizního vysílání, 

o směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991, o právní ochraně 

počítačových programů,  

o směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, o právu pronájmu 

a půjčování a o některých právech příbuzných právu autorskému 

v oblasti duševního vlastnictví,  

o 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, 

                                                 
64  Blíže čl. 288n. SFEU.  
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o směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993, harmonizující dobu 

trvání ochrany autorského práva a některých práv příbuzných,  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne                       

11. března 1996, o právní ochraně databází, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne                     

30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS,                   

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne                    

20. listopadu 1998, o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem      

a služeb tvořených podmíněným přístupem,  

o 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,  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne                

22. května 2001, o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84 ES ze dne                 

27. září 2001, o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu 

uměleckého díla, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne                  

7. března 2002, o přístupu k sítím elektronických komunikacích 

s přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení,   

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne                   

7. března 2002, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací,  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne                  

7. března 2002, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítě 

a služeb elektronických komunikacích,  

o nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání 

opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých 
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práv duševního vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, 

o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo,   

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne                 

29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví,  

o nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o zásahu 

celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv 

duševního vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží,        

o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo,  

o směrnice Evropského parlamentu 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 právem 

autorským, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne               

12. prosince 2006, o době ochrany autorského práva a určitých práv 

s ním souvisejících, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne                

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady č. 89/552/EHS,            

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání, 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne                 

10. března 2010, o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).  

Z konkrétních výsledků harmonizačních snah lze zmínit především absolutizaci 

ochrany počítačových programů, databází a fotografií, vymezení výjimek z výlučných 

autorských práv a stanovení možností jejich omezení, zakotvení širokého spektra 

majetkových práv (včetně regulace satelitního a kabelového přenosu), prodloužení doby 

trvání uvedených práv k autorským dílům anebo např. zavedení zvláštního práva 

pořizovatele databáze, nové úpravy audiovizuálních děl či práva na odměnu                 

při opětovném prodeji uměleckého díla [tzv. droit de suite (resale rights)]                      

(v podrobnostech viz dále).  
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Formálním vnitrostátním pramenem autorského práva je zákon č. 121/2000 Sb.,     

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (tzv. autorský zákon). Uvedená kodifikace vykazuje povahu 

zvláštního zákonného předpisu z oblasti soukromého práva, reguluje však rovněž 

některé veřejnoprávní vztahy (např. přestupky a jiné správní delikty, kolektivní správu 

autorských práv a práv souvisejících s právem autorským aj.).  

 

Část první autorského zákona, nazvaná „Právo autorské a práva s ním 

související“, zahrnuje šest hlav:  

- Hlava  I – Právo autorské 

- Hlava II – Práva související s právem autorským 

- Hlava III – Zvláštní právo pořizovatele databáze  

- Hlava IV – Kolektivní správa práv 

- Hlava V – Souběh ochrany 

- Hlava VI – Ustanovení přechodná a závěrečná 

Ustanovení § 1 AZ vymezuje předmět úpravy, resp. věcnou a osobní působnost 

autorského zákona, tj.   

1. práva autora k jeho autorskému dílu,  

2. práva související s právem autorským:  

a. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,  

b. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,  

c. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,  

d. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,  

e. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba 

trvání majetkových práv,  

f. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny 

jím vydaného díla pro osobní potřebu;65 

3. právo pořizovatele k jím pořízené databázi; 

                                                 
65  V minulosti se v nauce i legislativě [např. § 1 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě 
autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů] užívalo 
pojmu „práva příbuzná právu autorskému“. S ohledem na osobnostní povahu uměleckého výkonu a jeho 
bezprostřední spjatost s osobou výkonného umělce lze však za právo „příbuzné“ právu autorskému 
považovat pouze právo výkonného umělce; ostatní uvedená práva vykazují ryze majetkovou povahu.    
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4. ochranu práv podle autorského zákona; 

5. kolektivní  správu práv autorských a práv souvisejících s právem 

autorským.66  

Stávající zákonná úprava pokrývá svým rozsahem osm taxativně vymezených 

subjektivních práv soukromoprávní povahy67 a v souladu s unijním právem68 rovněž 

právo pořizovatele databáze neboli databázové právo sui generis. Předmětem regulace je 

již tradičně i ochrana uvedených práv a nově také kolektivní správa autorských práv       

a práv souvisejících s právem autorským – tato část má, na rozdíl od ostatních 

ustanovení zákona, veřejnoprávní povahu, což implikuje její kogentní charakter. 

Kogentní povahu ovšem vykazují i některé další části autorského zákona, zejména 

obecná ustanovení, která vymezují základní instituty autorského práva a práv s ním 

souvisejících.   

V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že autorský zákon se 

k občanskému a obchodnímu zákoníku nachází ve vztahu speciality. Při absenci 

výslovné úpravy v autorském zákoně se na autorskoprávní vztahy subsidiárně aplikují 

obecná ustanovení občanského a obchodního práva za předpokladu, že nelze dovodit 

řešení ani ze zvláštních zásad autorského práva vyplývajících z jeho podstaty a funkce. 

Při absenci jakékoliv normativní úpravy se postupuje cestou analogie autorského 

zákona, resp. občanského a obchodního zákoníku.69 

Ustanovení § 105 AZ upravuje souběh ochrany: právo autorské není dotčeno 

právy souvisejícími s právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím 

pořízené databázi.70 Stejně tak ochrana děl podle autorského práva nevylučuje ochranu 

                                                 
66  Oproti autorskému zákonu z r. 1965 došlo k rozšíření věcné působnosti autorskoprávní úpravy,   
a to o právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, o právo zveřejnitele k dosud 
nezveřejněnému dílu, u něhož uplynula doba trvání majetkových práv, o právo nakladatele na odměnu 
v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu a o právo pořizovatele 
k jím pořízené databázi.  
67  Běžně užívané označení „autorský zákon“, podmíněné historickým vývojem, je z tohoto pohledu 
značně nepřesné. 
68  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES, o právní ochraně databází 
69  Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 172.  
70  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. března 2003, sp. zn. 5 Tdo 200/2003:  

„Právy autorů nejsou dotčena jak práva výkonných umělců, kteří provádějí literární a umělecká 
díla autorů, tak ani práva televizních organizací, které v rámci vlastních pořadů vysílají umělecká díla 
prováděná výkonnými umělci. Jinak řečeno, ochrana práv autorů, výkonných umělců i televizních 
organizací se uplatňuje vedle sebe a za určitých okolností může pachatel jedním skutkem porušovat práva 
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stanovenou zvláštními právními předpisy.71  

 

 

1.5  Rozsah působnosti autorskoprávní úpravy 

 

Ustanovení § 107 odst. 1 AZ vymezuje věcný (předmětný), územní 

(teritoriální) a osobní (personální) rozsah působnosti autorskoprávní úpravy.  

Díla autorů a výkony výkonných umělců - státních občanů České republiky72 

jsou chráněny vždy bez ohledu na místo jejich vytvoření či zveřejnění. Naopak 

v případě výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasového                 

a televizního vysílatele,73 zveřejnitele volného díla podle § 28 odst. 2 AZ, díla vydaného 

nakladatelem podle § 87 AZ a databáze podle § 88 AZ podmiňuje právní ochranu 

kritérium bydliště nebo sídla na území České republiky (§ 107 odst. 5, 6 AZ). 

V ostatních případech (tj. jde-li o cizí státní příslušníky anebo o osoby bez státní 

příslušnosti) je ochrana autorských děl a výkonů výkonných umělců zabezpečena pouze 

nepřímo za podmínek stanovených subsidiárně v § 107 odst. 2 AZ: 

1. Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána           

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky, resp. Sbírce 

mezinárodních smluv.  

2. Je zaručena vzájemnost.74 

3. Dílo bylo poprvé zveřejněno na území České republiky (resp. před                

1. lednem 1993 na území Československa).  

4. Autor nebo výkonný umělec má na území České republiky (resp. před         

1. lednem 1993 na území Československa) bydliště.   

                                                                                                                                               
náležející všem třem skupinám jejich nositelů, např. pokud neoprávněně pořizuje a rozesílá videokazety 
obsahující kopie nahrávek filmů a divadelních her získané z televizního vysílání.“  
71   Např. zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,                
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon             
o soudech a soudcích) [zákon o ochranných známkách]; zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových 
vzorů a o změně zákona č. 527/1990, o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,        
ve znění pozdějších předpisů aj.  
72  Kritérium státního občanství je třeba vykládat ve světle čl. 18 SFEU, který stanoví zákaz 
jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti. 
73  Na rozdíl od úpravy obsažené v předchozím autorském zákoně není vláda zmocněna 
specifikovat podmínky autorskoprávní ochrany zahraničních rozhlasových a televizních vysílatelů. 
74  Jedná se o tzv. formální vzájemnost (reciprocitu).  
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 Není-li splněna žádná z uvedených podmínek, zákonná úprava se na dané 

předměty neaplikuje. Dílo se však nestává volným – z hlediska majetkových autorských 

práv se postupuje tak, jako by se ani nejednalo o autorské dílo. V případě osobnostních 

(ideálních) práv lze i přes absenci výslovné úpravy dovozovat garanci autorskoprávní 

ochrany zahraničních děl.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75  Telec, Tůma (2007) : 875. 
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22..  AAUUTTOORRSSKK ÉÉ  DDÍÍ LL OO  

 

 

2.1 Legální pojmové znaky autorského díla  

 

 Autorské dílo jako předmět autorského práva je legálně definováno 

v kogentním ustanovení § 2 odst. 1 AZ jako „literární a jiné dílo umělecké a dílo 

vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně,         

bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“. Dílem se rozumí zejména „dílo slovesné 

vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, 

dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem 

podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, 

jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické“.76 Účelem generální klauzule 

děl zahrnutých do demonstrativního výčtu je zabezpečit v souladu s potřebami rozvoje 

tvorby ochranu i jiných nežli výslovně stanovených děl, tedy např. těch, která doposud 

nejsou rozšířena či všeobecně známa.77 

 

Na základě shora uvedeného lze rozlišovat  

1. rodové, resp. obecné znaky autorského díla (genus proximum),  

2. druhové znaky autorského díla (defferentiae specificae).78 

 

                                                 
76   K. Knap vymezil „autorské dílo“ jako „objektivně vyjádřený duševní výtvor spočívající 
v individuálním literárním, vědeckém nebo uměleckém ztvárnění myšlenky, tj. v takovém ztvárnění, které 
je objektivně způsobilé být lidskými smysly vnímáno a působit na příjemce (byť i jen na určitý okruh osob 
schopných dílo takto smyslově vnímat) jako dílo umělecké, literární (tj. literárně umělecké) nebo 
vědecké“. [KNAP, Karel; KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. Praha : Academia, 1981. s. 15.]   
77  Předmětné ustanovení koresponduje s tradiční kontinentální koncepcí exemplifikativního výčtu 
děl uvedenou poprvé v čl. 2 odst. 1 RÚB. VÚAP, „Dohoda TRIPS“ ani WCT systematický výčet 
jednotlivých druhů autorských děl neobsahují. 

Právo EU pojem „autorské dílo“ nespecifikuje. 
78  Telec, Tůma (2007) : 16.  

Část nauky [Čížkovská (1972), Telec (1994)] označuje za další pojmový znak autorského díla 
absenci výluky z ustanovení autorského zákona (§ 3 AZ), resp. požadavek plné autorskoprávní ochrany        
(§ 107 AZ).  
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Legální pojmové znaky autorského díla79 tvoří:  

 

� autorské dílo jako výsledek tvůrčí duševní činnosti v oblasti umění či vědy80  

Literární anebo jiná umělecká či vědecká tvůrčí činnost je 

pojímána jako kvalitativní kritérium autorských děl.81 Jde o pojem 

mimoprávní podstaty. Tvůrčí činnost spočívá ve vytváření nehmotného 

(imateriálního) statku – autorského díla. Dosažení uvedeného výsledku 

závisí na zvláštních osobních vlastnostech autora, zejména na jeho 

schopnosti tvořit, bez nichž by duševní plod tvůrčí literární anebo jiné 

umělecké či vědecké povahy vůbec nevznikl.82  

Na autorské právo se zásadně nahlíží jako na právo tvůrčí,       

resp. ochranné, nikoliv hospodářské. Za tvůrčí činnost nelze považovat 

prostou činnost mechanickou anebo rutinní, byť by měla pro vytvoření 

autorského díla zcela zásadní, nebo dokonce nepostradatelný význam. 

Přestože je z povahy věci činností duševní, může být doplněna prvky 

administrativních či jiných netvůrčích aktivit anebo fyzickou zdatností, 

zručností či dovedností. Stejně tak může být uskutečňována za pomocí 

technických zařízení (výpočetní techniky aj.).83 Vlastní způsob tvorby je 

                                                 
79  Kříž a kolektiv (2005) : 42n.; Telec a Tůma (2007) : 16n.; Chaloupková, Holý (2007) : 4-5.  
80  „Výsledek“ tvůrčí duševní činnosti autora je tradičním legislativním pojmem, podle doktríny by 
však bylo přesnější užívat označení „výtvor“ (srov. německý pojem „persönliche geistige Schöpfung“     
či v širším slova smyslu chápaný francouzský termín „oeuvre de l´espirit“). [Telec, Tůma (2007) : 19] 
81  Již zrušený zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a na něj 
navazující vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, 
definovaly „tvůrčí literární a uměleckou činnost“ pro veřejnoprávní účely jako „ činnost, jejímž výsledkem 
je dílo požívající autorskoprávní ochrany“, „jsou-li tato díla (a výkony) předmětem autorského práva“.  

Nařízení vlády ČSSR č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských 
odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, 
vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, řadilo mezi obory tvůrčí činnosti „obor 
písemnictví, novinářství, tvůrčí činnosti v oblasti divadla, filmu a televize, obor hudby a obor výtvarných 
umění a architektury“. Obdobnou klasifikaci obsahoval § 2 odst. 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné 
správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, 
který do rozsahu tvůrčí činnosti zahrnoval obor literární, vědecký, divadelní, hudební, výtvarný 
a architektonický. 
82  Telec, Tůma (2007) : 18.  

K. Knap a O. Kunz hovořili o autorském dílu jako o „p římé emanaci osobnosti tvůrce“.       
[Knap, Kunz (1981) : 16] 
83  Uvedené zájmy reflektuje především institut zákonných licencí, úprava zákonných oprávnění 
k výkonu výlučných majetkových práv k některým druhům děl [zaměstnanecká díla (§ 58 AZ), školní 
díla (§ 60 AZ), díla vytvořená na objednávku a díla soutěžní (§ 61 AZ)] a vyvratitelné zákonné licenční 
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z hlediska autorskoprávní kvalifikace nehmotného (imateriálního) statku 

jako autorského díla irelevantní.  

 

� jedinečnost (individualita) autorského díla 

Způsobilost jedinečnosti (individuality) představuje kvantitativní 

kritérium autorských děl. Nezaměnitelný osobitý ráz plodů tvůrčí duševní 

činnosti vyplývá z jedinečnosti každého autora – autorskoprávní 

individualita reflektuje absolutní ontologickou jednotu osobnosti tvůrce   

a jeho díla. Autorské dílo je třeba pojímat jako výraz osobnosti autora, 

resp. jako výron svobody lidského ducha, který není jakkoliv podmíněn 

objektivní skutečností (realitou).84  

Uvedená jedinečnost se v souladu s doktrinálními výklady 

(zejména pak J. Löwenbacha a K. Knapa) chápe ve smyslu statistické 

pravděpodobnosti individuality díla, nikoliv jakožto jedinečnost 

absolutní; posuzuje se tedy z hlediska (ne)možnosti vzniku dvou stejných 

autorských děl.85 Objeví-li se totožné duševní výtvory dvou (nebo vícero) 

osob, představuje jeden kopii (plagiát) druhého,86 anebo z důvodu 

absence autorskoprávní individuality vůbec nejde o dílo v autorsko-                         

právním smyslu.  

Výjimku ze zákonného požadavku jedinečnosti (individuality) 

autorského díla představují v souladu s mezinárodní úpravou                     

i právem EU tzv. fiktivní díla  (tj. počítačové programy, databáze, 

fotografie a díla vyjádřená způsobem podobným fotografii) vymezená 

v ustanovení § 2 odst. 2 AZ formou ochranné konstrukce vázané            

na splnění podmínky původnosti (originality) uvedených výtvorů. 

                                                                                                                                               
domněnky, např. domněnka stanovená ve prospěch výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla                          
(§ 63 odst. 3 AZ, § 64 odst. 1 AZ). 
84  Z důvodu absence výslovné normativní úpravy byl po dobu platnosti předchozího autorského 
zákona dovozován pojmový znak „způsobilost jedinečnosti (individuality)“ díla doktrinálním výkladem.     
[Telec, Tůma (2007) : 19] 
85  Koncepční pojetí autorskoprávní jedinečnosti (individuality) ve smyslu statistické 
pravděpodobnosti díla podmínil především technologický rozvoj a vznik obrovského množství výtvorů 
bez dostatečně signifikantních prvků (tzv. „díla malé mince“). [Telec, Tůma (2007) : 19] 
86  K. Knap vymezoval otrocké napodobení pomocí pozitivních a negativních pojmových znaků. 
Mezi pozitivní znaky řadil např. zaměnitelnost, mezi negativní např. absenci ospravedlňujících důvodů.       
[Knap (1970) : 43] 
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� vlastnost autorského díla být objektivně (lidskými smysly) vnímán jako 

výsledek (popř. součást výsledku) tvůrčí duševní činnosti v oblasti umění     

či vědy, tj. vlastnost autorského díla mít literární anebo jiný umělecký        

či vědecký účin  

Podle doktrinálních výkladů musí být literární anebo jiný 

umělecký či vědecký výtvor schopen ve vnímajícím člověku vyvolat 

„imaginární obraz“ díla, resp. obraz literatury anebo jiného umění           

či vědy. Hovoří se také o literární, popř. jiné umělecké či vědecké povaze 

autorského díla, která v sobě vždy (alespoň potenciálně) inkorporuje 

minimální stupeň hodnoty k tomu, aby určitý nehmotný (imateriální) 

statek mohl být objektivně vnímán jako dílo.87  

Přestože „umění“ a „věda“ mají v autorskoprávní oblasti zcela 

zásadní význam, jde o pojmy mimoprávní podstaty související 

bezprostředně s otázkami obecně filozofickými.  

 

� vyjádření autorského díla v jakékoliv lidskými smysly vnímatelné 

(objektivně sdělitelné nebo jinak seznatelné) podobě (tzv. vnější formě) 

Autorské dílo musí být způsobilé ke smyslovému přijetí             

ve vnějším prostředí. Nezbytným požadavkem je zhmotnění 

(materializace) díla, ať už v efemérní (pomíjivé) podobě88 anebo formou 

trvalého nebo dočasného zachycení na hmotný podklad (corpus 

mechanicus),89 neboť teprve hmotný nosič vyčleňuje výtvor tvůrčí 

fantazie z duševní sféry autora. Není ovšem nezbytné, aby bylo autorské 

dílo vnímatelné obecně, tj. všemi skupinami osob (příkladem lze uvést 

dílo vyjádřené Braillovým slepeckým písmem, Morseovou abecedou 

anebo posunkovou řečí hluchoněmých).90 

                                                 
87  Knap, Kunz (1981) : 15; Telec, Tůma (2007) : 21-22. 
88  Příkladem lze uvést odrecitování básně anebo zazpívání písně, aniž by byly současně 
zaznamenány na zvukový nosič.  
89  Úprava obsažená v čl. 2 odst. 2 RÚB podmiňuje autorskoprávní ochranu literárních                      
a uměleckých děl jejich zachycením na hmotný nosič.  
90  Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezovalo pojem „objektivně vnímatelná podoba“ 
pomocí demonstrativního výčtu možných způsobů vyjádření.  
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Legální pojmové znaky autorských děl vykazují objektivní charakter – 

autorskoprávní povahu díla nelze konstituovat (ani vyloučit) rozhodnutím orgánu 

veřejné moci ani dohodou,91 popř. jiným právním úkonem (např. jednostrannou 

deklarací autora), ledaže by byl mezi dotčenými subjekty sjednán režim užití výsledku 

tvorby obdobný licenčnímu režimu se závazností inter partes.92 Vytvoření autorského 

díla není právním úkonem, nýbrž tzv. jinou subjektivní právní skutečností.93 Vznik 

autorského díla, stejně jako vznik autorského práva k němu nelze z právního hlediska 

jakkoliv ovlivnit.  

Posouzení, zda jsou v konkrétním případě splněny legální pojmové znaky 

autorského díla, má povahu otázky právní (quaestio iuris). Z hlediska autorskoprávní 

kvalifikace je irelevantní, vykazuje-li autorské dílo uměleckou či vědeckou hodnotu, 

společenskou prospěšnost, vkusnost anebo jestli má historický, kulturní či jiný 

význam.94 Ze znění § 11 odst. 3 AZ lze ovšem usuzovat, že zákonodárce jistou 

minimální uměleckou nebo vědeckou hodnotu díla presumuje.95 Autorskoprávní status 

díla, resp. soukromoprávní povaha vzniku autorského práva neodvisí ani od účelu 

vytvoření nebo užití autorského díla, resp. právního režimu, v němž bylo dílo vytvořeno 

nebo má být užito. Stejně tak nelze zohledňovat možnost hospodářského zhodnocení 

(exploatace) díla (finanční výnos z užití apod.).96  

Pozitivní právo vychází z principu hodnotové neutrality autorskoprávního 

systému a poskytuje ochranu i takovým dílům, která prezentují nevhodné, nebo dokonce  

 

                                                 
91  Takováto dohoda by byla absolutně neplatná (§ 39 ObčZ). 
92  Kříž a kolektiv (2005) : 43.  
93  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. června 2003, sp. zn. 5 Tdo 631/2003 
94  „Význam a rozsah užití autorského díla“ představovaly podle § 13 odst. 1 ve spojení                    
s § 39 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),       
zákonná kritéria pro určení výše autorských odměn a odměn výkonných umělců. 
95  Doktrína [Luby (1962), Knap, Kunz (1981), Kříž (1999)] se shoduje na tom, že pokud se má 
jednat o autorské dílo, je nezbytná určitá minimální hodnota i rozsah vyjádření tvůrčí myšlenky. Uvedený 
požadavek reflektuje schopnost výtvoru tvůrčí fantazie působit na příjemce jako literární anebo jiné 
umělecké či vědecké dílo. Přesáhne-li kritérium hodnoty minimální požadovanou mez, sehrává 
významnou roli v oblasti intenzity působení na konzumenta díla a rovněž ve sféře určení autorské 
odměny.  
96  Telec, Tůma (2007) : 23-24. 
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nezákonné jevy (např. pornografii).97 Příkladem lze uvést využití autorských děl 

v oblasti reklamy, kolidující s morálními či etickými pravidly. Negativní hodnota 

autorského díla má však vliv na výkon výlučných autorských práv, zejména                  

na možnosti užití díla (§ 3 odst. 1 ObčZ, § 39 ObčZ).  

 

 

2.2 Druhové (a jiné) členění autorských děl 

 

 V souladu s naukou i praxí Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se 

autorská díla z hlediska druhového člení na 

1.  díla umělecká (včetně děl literárně uměleckých), 

2. díla vědecká.  

Stávající úprava odstranila formulační nepřesnost obsaženou v předchozím 

autorském zákoně98 a zakotvila literární dílo výslovně jako druh uměleckého díla.99 

 

Autorská díla se vnitřně diferencují na   

1. díla literární  (tj. díla literárně umělecká): 

a. díla slovesná, tj. díla vyjádřená slovem:  

i. díla slovesná vyjádřená mluveným slovem (bez ohledu na to, 

jsou-li zachycena na hmotném podkladu anebo jsou-li 

prezentována jen pomíjivě), např. rozhovory (interview), kázání, 

projevy aj.; 

                                                 
97  Knap (1967) : 25.  

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. června 2003, sp. zn. 5 Tdo 631/2003: 
„Pojem díla jako předmětu práva autorského nezáleží na rozsahu, účelu ani stupni hodnoty 

(kvalitě) díla. Pojem kvality díla však do určité míry souvisí s podmínkou tvůrčí činnosti. O díle v tomto 
smyslu není možno mluvit, jestliže tento tvůrčí prvek chybí. I autoři filmů s pornografickou tematikou totiž 
požívají ochrany autorských práv, do nichž je možné zasáhnout trestným činem podle § 152 TrZ.             
To neplatí jen tehdy, jestliže takový film vůbec nevykazuje znaky díla podle § 2 AZ, tj. nemá-li jeho obsah 
ani minimální tvůrčí charakter.“ 
98  Srov. § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
99  Čl. 2 odst. 1 RÚB používá pojmu „literární a umělecká díla“ a do jeho rozsahu řadí i díla 
vědecká („všechny výtvory z literární, vědecké a umělecké oblasti“).   
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ii.  díla slovesná vyjádřená psaným slovem (a to nejenom tiskem,    

ale i elektronickou formou), např. beletristická díla anebo 

divadelní, filmové či televizní scénáře aj.;  

b. díla odborná, nespadají-li do kategorie děl vědeckých, např. znalecké 

posudky, rozbory (analýzy), odborné stati, zakládací dokumenty, interní 

předpisy organizací aj.; 

c. jiná díla literární ;  

2. díla umělecká (tj. jiná umělecká díla nežli díla literární): 

a. díla hudební, tj. díla, jejichž výrazovým prostředkem je spojení a sled 

tónů na základě pravidel hudebního umění (melodie, rytmu, harmonie, 

dynamiky apod.): 

i. díla hudební s textem (písně aj.); 

ii.  díla hudební bez textu (symfonie aj.); 

b. díla divadelní, tj. zpravidla slovesná díla, jimiž se veřejnosti 

prostřednictvím výkonných umělců předvádí skutečný či smýšlený děj 

vnímatelný zrakem nebo i sluchem, popř. takto specifikované slovesné 

dílo ve spojení s dílem hudebním: 

i. díla dramatická, např. činohry aj.; 

ii.  díla hudebně dramatická, např. opery, operety, muzikály aj.; 

iii.  díla choreografická, např. balety, scénické tance aj.; 

iv. díla pantomimická, např. pantomima aj.;100 

c. díla fotografická a díla vyjádřená postupem podobným fotografii,    

tj. díla, u nichž je tvůrčí myšlenka vyjádřena výrazovými prostředky 

tvaru a barvy, jinak též světel a stínů, resp. statickým zachycením 

skutečnosti pomocí technických optických prostředků; do uvedené 

kategorie spadají jak umělecké fotografie (§ 2 odst. 1 AZ), tak               

tzv. řemeslné fotografie (§ 2 odst. 2 AZ); 

d. díla audiovizuální, tj. zvláštní druh uměleckých (popř. vědeckých) děl, 

vyjádřený prostředky filmové či jiné obdobné obrazově zvukové 

                                                 
100  Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pojímalo divadelní díla jako samostatnou kategorii 
autorských děl. Klasifikaci uvedených děl na díla dramatická, hudebně dramatická, choreografická           
a pantomimická obsahoval § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon).  
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(audiovizuální), popř. jen obrazové techniky, který vznikl na základě děl 

a jiných prvků audiovizuálně užitých: 

i. audiovizuální díla filmová (kinematografická);  

ii.  audiovizuální díla televizní; 

iii.  jiná audiovizuální díla vyjádřená způsobem podobným filmu 

(kinematografii), např. díla videografická (videoklipy aj.)       

nebo díla vytvořená pouze obrazovou technikou podobnou 

technice kinematografické (němý film aj.); 

e. díla výtvarná, tj. díla, u nichž je tvůrčí ztvárnění myšlenky realizováno 

prostředky tvaru nebo barvy:  

i. díla malířská, tj. díla vytvořená statickým vizuálním zachycením 

výsledku tvůrčí duševní činnosti na dvourozměrný podklad       

bez použití technických optických prostředků, např. malby, 

kresby aj.; 

ii.  díla grafická, tj. díla vytvořená nepřímým zachycením výsledku 

tvůrčí fantazie prostřednictvím grafických desek či jiných 

obdobných podkladů a jejich následným vyjádřením pomocí 

tiskařských metod, např. rytiny, hlubotisky, litografie, 

jednorázové tiskoviny (plakáty aj.), poštovní či kolkové známky, 

cenné papíry, bankovky apod.; 

iii.  díla sochařská, tj. díla vytvořená zachycením výsledku tvůrčí 

duševní činnosti do trojrozměrné hmotné masy, např. plastiky, 

reliéfy apod.; 

iv. jiná díla výtvarná, např. kaligrafie, počítačová grafika aj.;101 

f. díla architektonická, tj. díla spočívající v individuálním estetickém 

ztvárnění prostoru tvořícího součást životního prostředí specifickými 

architektonickými prostředky tvůrčí formy zpravidla výtvarně umělecké; 

patří sem výtvory z oblasti stavební, interiérové, jevištní a zahradní 

architektury;102 

                                                 
101  Mezi výtvarná díla spadají rovněž výtvory vyhotovené pomocí počítačové techniky, které jsou 
veřejnosti zpřístupňovány počítačovou sítí Internet (webdesign aj.). 
102  Architektonická díla jsou pozitivním právem správně konstruována jako zvláštní díla vedle děl 
výtvarných, a to proto, že mnohé druhy architektonické činnosti (např. z oblasti zahradní architektury) 
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g. díla užitého umění, tj. účelově zaměřená díla, která kromě estetické 

funkce sledují rovněž uspokojování potřeb běžného života a u nichž je 

výrazová forma bezprostředně podmíněna konkrétním užitným účelem; 

patří sem jak díla zhotovená pouze v originálu (např. bižuterie, modely 

šperků, oděvy aj.), tak hromadně vyráběné předměty denní potřeby               

(např. nábytek, koberce, výrobky ze skla, keramiky aj.);  

h. jiná díla umělecká; 

3. díla vědecká (tj. díla, která jsou výsledkem autorskoprávního ztvárnění 

vědeckého obsahu tvůrčí vědeckou formou):103 

a. díla vědecká slovesná, nejde-li o díla literární, např. vědecké publikace, 

kvalifikační práce apod.; 

b. díla vědecká kartografická,104 tj. díla vyjádřená výrazovými prostředky 

kartografie jako výsledek geodetického, topografického nebo jiného 

zkoumání (v širším slova smyslu jde o vědecké dílo grafické);  

c. jiná díla vědecká, např. anatomický atlas apod.105  

 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 AZ se autorskoprávní ochrana vztahuje rovněž       

na tzv. odvozená (nebo též závislá) díla,106 tj. autorská díla vzniklá tvůrčím 

zpracováním díla jiného včetně překladu,107 nejde-li o díla volná (§ 28 odst. 1 AZ) 

anebo o zpracování pro vlastní osobní potřebu (§ 30 AZ).108 Příkladem lze uvést 

rozhlasovou úpravu, televizní dramatizaci anebo zfilmování literárního díla. Přestože 

jak zpracování, tak užití zpracovaného díla je zásadně podmíněno svolením autora 
                                                                                                                                               
nespadají do oblasti výtvarného umění. Lze se však setkat i s opačným názorem – srov. Knappová, 
Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 180. 
103  K. Knap prostřednictvím Kříž a kolektiv (2005) : 42.  
104  Ustanovení § 2 odst. f) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje „kartografické dílo“    
jako „výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, 
objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými 
doplňky“.  Kartografické dílo ve veřejnoprávním smyslu je tedy pojímáno výlučně jako hmotný substrát 
vyjadřující výsledek jakéhokoliv (tj. i netvůrčího) kartografického znázornění.  
105  Kříž a kolektiv (2005) : 44n.; Telec, Tůma (2007) : 27n.  
106  Kříž a kolektiv (2005) : 55; Telec, Tůma (2007) : 49. 
107  Překladem se rozumí nejenom překlad do národního jazyka, ale také překlad do jazyka umělého 
či programovacího. Předmětné ustanovení se však nevztahuje na rutinní ani na doslovný (otrocký) 
překlad.   
108  Uvedená zákonná úprava koresponduje s čl. 2 odst. 3 a čl. 12 RÚB. 
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původního (zpracovaného) díla,109 nemá absence souhlasu vliv na vznik nového 

(odvozeného) díla, resp. autorského práva k němu; odpovědnost za neoprávněné 

porušení autorského práva (včetně případné odpovědnosti občanskoprávní                       

a trestněprávní) tím není nikterak dotčena. Autor nového (odvozeného) díla je              

při výkonu práva užít autorské dílo limitován výlučnými majetkovými právy autora 

původního (zpracovaného) díla.    

 

 Ustanovení § 2 odst. 5 AZ vymezuje normativně tzv. souborné dílo. 

„Souborným dílem“ se rozumí sborník nezávislých děl či jiných prvků, který způsobem 

výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky autorskoprávní ochrany            

podle § 2 odst. 1 AZ (časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava aj.). Souborné 

dílo může být rovněž databází, a to za předpokladu, že databáze je způsobem výběru 

nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a její součásti jsou 

systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky           

či jiným způsobem (§ 2 odst. 2 AZ).110   

 
 Vzhledem k tomu, že na investičně nákladné televizní produkci participuje velké 

množství subjektů, je třeba věnovat pozornost rovněž zaměstnaneckým dílům,               

tj. „díl ům vytvořeným autorem ke splnění jeho povinností vyplývajících 

z pracovněprávního či služebního vztahu anebo z pracovního vztahu k družstvu - 

zaměstnavateli“ (§ 58 odst. 1 AZ).111  

Není-li mezi zaměstnavatelem a autorem - zaměstnancem odchylného ujednání, 

vykonává (při zachování autorského principu) výlučná majetková práva k dílu svým 

jménem a na svůj vlastní účet zaměstnavatel. Předmětné právo může (s výjimkou 

prodeje podniku anebo jeho části) postoupit třetím osobám pouze se svolením autora - 

                                                 
109   Autorské dílo lze zpracovat [§ 2 odst. 4 AZ ve spojení s § 12 odst. 1 AZ] či jinak změnit            
[§ 11 odst. 3 AZ ve spojení s § 12 odst. 1 AZ] pouze se svolením autora. 
110  V této souvislosti je třeba podotknout, že platná autorskoprávní úprava zabezpečuje jednak 
ochranu způsobu výběru a uspořádání databáze [buď na základě fikce stanovené v § 2 odst. 2 AZ, je-li 
databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem,          
anebo jako souborné dílo podle § 2 odst. 5 AZ, tj. je-li databáze způsobem výběru nebo uspořádáním 
obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora], jednak ochranu obsahu databáze [buď jako běžné 
autorské dílo anebo jako jiná databáze podle § 88 AZ (např. telefonní seznam)]. 
111  Právní režim zaměstnaneckého díla se užije obdobně v případě děl vytvořených autorem, který je 
orgánem (popř. členem orgánu) společnosti, resp. společníkem veřejné obchodní společnosti anebo 
komplementářem komanditní společnosti a dílo vyhotovil ke splnění svých povinností k dané společnosti 
(§ 58 odst. 10 AZ).  
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zaměstnance (viz cit. ust.). Pokud zaměstnavatel předmětná práva nevykonává anebo je 

vykonává nedostatečně, může po něm autor - zaměstnanec požadovat udělení licence   

za obvyklých podmínek, ledaže by byl na straně zaměstnavatele závažný důvod             

k jejímu odmítnutí (§ 58 odst. 3 AZ).112 V případě smrti, resp. zániku zaměstnavatele     

bez právního nástupce nabývá výlučná majetková práva k dílu autor - zaměstnanec       

(§ 58 odst. 2 AZ). Zaměstnavatel je rovněž aktivně legitimován k částečnému 

uplatňování autorskoprávní ochrany (§ 41 AZ).  

Výlučná osobnostní práva autora - zaměstnance k dílu zůstávají nedotčena. 

Pokud zaměstnavatel vykonává majetková autorská práva k dílu, uplatní se dispozitivně 

stanovená nevyvratitelná právní domněnka o tom, že zaměstnanec svolil ke zveřejnění, 

úpravám, zpracování (včetně překladu), spojení svého díla s jiným dílem a k zařazení   

do souborného díla, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl na veřejnosti dílo          

pod svým vlastním jménem (§ 58 odst. 4 AZ), a dále že zaměstnavateli udělil svolení 

k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla (§ 58 odst. 5 AZ).  

Práva a povinnosti zůstávají zachovány i po skončení pracovněprávního            

či služebního vztahu, resp. pracovního vztahu k družstvu (§ 58 odst. 8 AZ).113 

 

 

2.3 Autorskoprávní ochrana částí díla 

 

2.3.1 Obecná ustanovení 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 AZ se autorskoprávní ochrana vztahuje nejenom 

na dílo jakožto celek, ale i na jeho jednotlivé části (tj. na název díla, jména a umělecké 

ztvárnění postav apod.) za předpokladu, že splňují legální pojmové znaky děl stanovené   

                                                 
112  Autor - zaměstnanec může udílet jiným osobám oprávnění užít zaměstnanecké dílo                    
za předpokladu, že mu zaměstnavatel vykonávající majetková autorská práva udělil licenci s právem 
poskytovat podlicence (sublicence).  

Ustanovení § 58 odst. 6 AZ přiznává autorům - zaměstnancům právo na přiměřenou dodatečnou 
odměnu, dostala-li se jejich mzda do zjevného nepoměru k zisku zaměstnavatele plynoucího z využití 
práv k dílu a k významu díla pro dosažení tohoto zisku. 
113  Počítačové programy, databáze a kartografická díla, jež nejsou kolektivními díly, a všechna 
kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku         
(§ 58 AZ, § 59 odst. 2 AZ). Objednatel se v takovém případě považuje na základě nevyvratitelné právní 
domněnky za zaměstnavatele (§ 58 odst. 7 AZ); na uvedená díla, jsou-li vytvořena autorem                     
na objednávku, se proto nevztahuje ustanovení § 61 AZ. 



 47 

v § 2 odst. 1, 2 AZ, bez ohledu na to, mohou-li být tyto části užity samostatně či nikoliv. 

Nerozhodná je rovněž kvalitativní a kvantitativní souvztažnost s dílem jako celkem.114 

Příkladem lze uvést filmové medailony, které formou ukázek z jednotlivých děl 

představují tvorbu určitého autora.  

Doktrína v této souvislosti hovoří o tzv. vnější a vnitřní ochraně názvů děl          

a jmen postav.115 Tzv. vnitřní ochrana spočívá v nepřímé ochraně, tj. ochraně názvu 

děl a jmen postav jakožto vnitřních součástí díla v rámci ochrany autorského díla jako 

celku. Tzv. vnější ochrana naproti tomu zahrnuje ochranu názvů děl a jmen postav jako 

samostatných předmětů za předpokladu, že splňují legální pojmové znaky autorského 

díla.116 I pro samostatné užití jednotlivých částí díla se zásadně vyžaduje souhlas autora. 

V praxi se lze nejčastěji setkat s užitím jmen či uměleckých ztvárnění postav                 

na reklamním zboží formou napodobenin nebo rozmnoženin za účelem zvýšení 

prodeje.117 

Nauka se shoduje na tom, že samotnou postavu uměleckého díla, abstrahovanou 

od vlastního příběhu a zpodobení, je možno autorskoprávně chránit jen zcela výjimečně, 

neboť zpravidla postrádá prvek jedinečnosti a konkrétnosti a spadá tak do sféry public 

domaine (viz dále). Požadavek individuality je obvykle naplněn až vizualizací 

(zpodobením), zejména ve formě ilustrace, prostřednictvím výkonu výkonného umělce 

anebo zasazením do specificky ztvárněného příběhu – např. „Cipísek“, „Spejbl“, 

„K řemílek“, „Jára Cimrman“ [Telec (1997)]; „Rumcajs“, „Vochomůrka“, 

„Hurvínek“ [Michnová (1998)]. 

                                                 
114 Některé zahraniční úpravy podmiňují ochranu částí autorských děl jejich podstatností 
(substancialitou) ve vztahu k dílu jako obsahovému a formálnímu celku. [Telec, Tůma (2007) : 45]   
115  Kříž a kolektiv (2005) : 53; Tůma, Telec (2007) : 46-47; Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv 
(2007) : 182. 
116  Např. „Válka s mloky“ [J. Procházka (1947)], „M ěstečko na dlani“ [Š. Luby (1962)], „Osudy 
dobrého vojáka Švejka za světové války“ [K. Knap (1967)], „Možná přijde i kouzelník“, „Ostře 
sledované vlaky“, „Nesnesitelná lehkost bytí“ [P. Hajn (1995)], „Jak vytrhnout velrybě stoličku“            
[J. Kříž (1999)]. Jak již bylo uvedeno výše, tzv. vnější ochrana se nevztahuje na takové názvy autorských 
děl, jejichž podstatou jsou pouze obecně užívaná slova bez dostatečného distinktivního potenciálu,       
např. „Básně“, „Sonety“, „Povídky“, „ Československé právo trestní“, „První pomoc při úrazu“           
[J. Procházka (1947)], „Tma“, „ Člověk“, „ Československé dějiny“, „ Československé občanské právo“ 
[Š. Luby (1962)], „Mládí“, „Bou ře“  [K. Knap (1967)], „Jaro“  [P. Hajn (1995)].  
117  Jak v mezinárodním autorském právu, tak v oblasti práva EU jsou jednotlivé části díla chráněny 
v rámci autorského díla jako celku. Výjimku představuje právo na pořizování rozmnoženin, upravené      
v čl. 2 Informační směrnice.  
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Komentářová literatura autorského kolektivu pod vedením prof. J. Kříže 

podotýká, že i když § 2 odst. 3 AZ analogicky s § 2 odst. 2 AZ uvádí, že u děl, u nichž 

je vznik autorskoprávní ochrany vázán na původnost, stačí originalita i k vnější ochraně 

jednotlivých vývojových fází a částí, lze považovat uvedený znak zejména v případě 

názvu autorského díla za nedostatečný. Vzhledem k tomu, že název díla se zde spíše   

než jako součást autorského díla pojímá jako jeho příslušenství (analogicky jako 

příslušenství věci podle § 121 ObčZ), nebude nikdy spadat pod „počítačový program, 

databázi či fotografii“ a k jeho ochraně bude třeba splnění pojmového znaku 

jedinečnosti (individuality).118 

Ustanovení § 45 AZ zabezpečuje autorskoprávní ochranu názvů nebo vnějších 

úprav děl, užívaných po právu jiným autorem, u nichž by jejich opětovné užití v jiném 

díle téhož druhu mohlo vyvolat nebezpečí záměny, nevyplývá-li z povahy či určení díla 

jinak.119 Předmětná úprava nevylučuje souběžný postih podle práva na ochranu         

proti nekalé soutěži (§ 44 a násl. ObchZ).   

 

 

 2.3.2  Formát televizních pořadů  

 

Doktrína vymezuje pojem „formát televizních pořadů“  jako „koncept 

vytvořený pro daný druh pořadu nebo v něm provedený,“ resp. „souhrn všech 

charakteristických rysů, které jsou způsobilé vytvořit základní strukturu jednotlivých 

pokračování bez ohledu na jejich odlišný obsah a tím umožnit veřejnosti vnímat je jako 

díl řady televizního pořadu“.120 „Formátem televizních pořadů“ se tedy rozumí různé 

televizní show, resp. soutěžní, zábavné a jiné pořady založené na mnohonásobném 

vyjádření daného formátu. Obvykle jej tvoří název, logo a znělka pořadu, doba jeho 

trvání, průběh základní jednotící myšlenky, účinkující postavy a způsob jejich 

komunikace, resp. styl moderování, situační umístění, popř. další integrující prvky,       

jež konstruují základní rámec pořadu. Autorskoprávní ochrana se však vztahuje pouze 

na jednotlivé pořady, popř. na jejich prvky, nikoliv na formát televizních pořadů jako 

                                                 
118  Kříž a kolektiv (2005) : 54.  
119  Ustanovení § 45 AZ koresponduje s § 60 zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu 
k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů.  
120  TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 67. 
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takový; při splnění zákonných podmínek může být uvedený statek chráněn právem 

nekalé soutěže (§ 44 a násl. ObchZ). 

Formát televizních pořadů nelze zaměňovat s audiovizuálními díly, pro něž je 

příznačná koncepční jednota v podobě rozvíjejícího se fiktivního děje (televizní seriály 

apod.). Posouzení autorskoprávní ochrany odvisí od skutečnosti, zdali umělecké 

zpracování myšlenky naplňuje v konkrétním případě legální pojmové znaky autorského 

díla či nikoliv.  

 

 

 2.3.3   Ochrana názvů televizních pořadů a seriálů 

 

 Názvy televizních pořadů a seriálů, těšící se divácké oblibě, mají z reklamního 

hlediska značný ekonomický potenciál. V Německu vznikl ke konci 80. let minulého 

století spor o práva na označení „Guldenburg“, a to mezi pivovarem, společností 

vyrábějící šperky a veřejnoprávním vysílatelem ZDF v souvislosti s televizním seriálem 

„D ědictví Guldenburgů“ .  

 

Ochranu názvů televizních pořadů a seriálů lze zabezpečit v zásadě třemi způsoby: 

 

1. Autorskoprávní ochrana 

Viz výše tzv. vnitřní a vnější ochrana názvů děl.   

Výhodou autorskoprávní ochrany je, že se vztahuje i na díla, která 

doposud nebyla uvedena na veřejnost, a to bez nutnosti jakékoliv formální 

registrace. Producenti televizních pořadů a seriálů však musejí k prosazení 

vlastních investic uplatňovat cizí právo, tj. právo (konkrétního) autora.   

 

2. Známkoprávní ochrana 

Ochrany názvu televizního pořadu nebo seriálu lze docílit jejich zápisem 

jako ochranné známky. Předpokladem je však jistý distinktivní potenciál, 

způsobilý odlišit daný druh pořadu či seriálu (výrobku či služby) od pořadů nebo 

seriálů (výrobků či služeb) jiných producentů či společností (viz § 1 OchrZn). 
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Z judikatury vyplývá, že obecná označení žurnalistických úvarů typu „Zprávy“ 

nebo „Počasí“ uvedené kritérium nesplňují.121   

Přednost formální známkoprávní ochrany lze spatřovat v tom, že se 

vztahuje i na díla, která doposud nebyla prezentována veřejnosti.122 Nevýhodu 

představuje poplatková povinnost ve vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví.  

 

3. Ochrana podle práva nekalé soutěže  

Podle generální klauzule uvedené v § 44 a násl. ObchZ se „nekalou 

soutěží“ rozumí „jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, 

které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným 

soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům“.  V posuzovaném případě 

by bylo nutno doložit, že užití názvu cizího televizního pořadu či seriálu koliduje 

s dobrými mravy hospodářské soutěže. Do úvahy připadá rovněž skutková 

podstata uvedená v § 47 písm. b) ObchZ [„Vyvolání nebezpečí záměny“] 123        

a v § 48 ObchZ [„Parazitování na pověsti“].124  

 

V této souvislosti lze zmínit spor České televize, která se podle práva nekalé 

soutěže (§ 44 a násl. ObchZ) domáhala ochrany názvu svých pořadů „Počasí“, 

„Hitparáda“, „Snídaně s…“, „Večerníček“ a „Aréna“  v reakci na snahu televize Nova 

o zápis téměř totožných názvů jako ochranných známek u Úřadu průmyslového 

vlastnictví. Pražský vrchní soud konstatoval, že pokud jde o označení televizních 

programů, jejichž náplň má zcela obecný a předem daný charakter (např. „Počasí“),     

je takovéto označení natolik zevšeobecnělé, že není způsobilé být předmětem ochrany 

podle § 44 a násl. ObchZ ve prospěch pouze jednoho soutěžitele. Užívání uvedených 

                                                 
121  Usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. Cmo 540/94-16 
122  Ustanovení § 25 odst. 1 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) OchrZn přiznává uživateli nezapsaného 
označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky právo 
podat proti zápisu ochranné známky námitky, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto 
označení vzniklo před dnem podání přihlášky. Uživatel se může rovněž podle § 32 téhož předpisu 
domáhat prohlášení neplatnosti pozdější shodné či podobné ochranné známky.  
123  Podle skutkové podstaty „Vyvolání nebezpečí záměny“ [§ 47 písm. b) ObchZ] se lze domáhat 
ochrany za předpokladu, že označení (tj. název televizního pořadu nebo seriálu) platí v zákaznických 
kruzích pro daný podnik či výrobky (resp. výkony) za příznačné.  
124  Podmínkou ochrany podle skutkové podstaty „Parazitování na pověsti“ [§ 48 ObchZ] je  
subsumovatelnost pověsti uměleckého díla (tj. televizního pořadu či seriálu) pod pojem „pověst podniku, 
výrobku nebo služeb“. 
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označení se nemůže stát příznačné pro nabídku jednoho konkrétního soutěžitele, a proto 

nelze bránit jeho využití jiným soutěžitelem. Jde-li však o jiná označení, která jsou 

charakteristická pro určitý pořad určitého soutěžitele, takže s nimi divácká veřejnost 

spojuje stabilní náplň, lze proti tomuto označení jiným soutěžitelem brojit i cestou 

ochrany proti nekalé soutěži    za splnění všech náležitostí podle § 44 ObchZ.125  

 

 

2.4 Nehmotné (ideální) předměty nezpůsobilé autorskoprávní ochrany 

 

Autorské dílo není tvořeno pouze prvky autorskoprávně jedinečnými, ale také 

prvky z tohoto hlediska volnými, které K. Knap označoval souhrnně jako tzv. obecný 

fond, resp. sféra domaine public.126 V nauce se hovoří o dichotomii autorskoprávně 

chráněné myšlenky a jejího autorskoprávně chráněného ztvárnění (tzv. silných 

prvků).127  

Mimo věcný rozsah autorského zákona spadají nehmotné (ideální) statky 

uvedené demonstrativně v § 2 odst. 6 AZ, které nesplňují legální pojmové znaky děl. 

Důvodem je absence autorskoprávní jedinečnosti (individuality)  [např. informace, 

denní zprávy nebo jiné údaje samy o sobě (bez ohledu na jejich tržní hodnotu)], 

nemožnost ochrany pouhé (umělecké či vědecké) formy [např. tzv. prostý (holý) 

námět díla;128 myšlenky; výzkumné či vědecké objevy; obchodní, výrobní, technické      

a jiné metody;129 vědecké teorie; matematické, chemické a obdobné vzorce; popisy       

a pravidla společenských her; principy křížovek a hádanek; plány loterií] anebo absence 

prostoru pro autorskou tvůrčí fantazii [např. přírodní zákony; obchodní, výrobní         

a provozní poznatky; bibliografické záznamy; statistické grafy; jízdní řády]. 

Autorskoprávní ochrana se tak nevztahuje na prostý myšlenkový obsah ani na jeho 

                                                 
125  Usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. Cmo 540/94-16 
126  Tzv. obecný fond tvoří vše, co se obecně užívá z hlediska obsahu, formy i vyjadřovacích 
prostředků, jakož i vše, co je objektivně předurčeno, bez ohledu na subjektivní přesvědčení autora.     
[Knap (1974) : 35] 
127  Telec, Tůma (2007) : 65.  
128  Používání cizích námětů je v oblasti umění přípustné, jde-li o zpracování tzv. prostého (holého) 
námětu. Autorskoprávní ochrana se nevztahuje na jedinečnost (individualitu) námětu, ale na originalitu 
jeho ztvárnění. Při splnění zákonných podmínek může být prostý (holý) námět chráněn právem nekalé 
soutěže (§ 44 a násl. ObchZ) anebo např. průmyslovými právy.  
129  Srov. čl. 2 odst. 8 RÚB, čl. 2 WCT a čl. 9 odst. 2 „Dohody TRIPS“.  
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abstraktní formu, ale na individuální ztvárnění obsahu literární anebo jinou uměleckou 

či vědeckou tvůrčí činností. K. Knap takovéto předměty označoval jako slabé prvky 

autorských děl.130 

 

 

2.5 Výluky z autorskoprávní ochrany z důvodu veřejného zájmu 

 

Na rozdíl od deklaratorního § 2 odst. 6 AZ, který uvádí výtvory, jež nesplňují 

legální pojmové znaky děl již ze své podstaty, ustanovení § 3 AZ vylučuje                     

z autorskoprávní ochrany z důvodu veřejného zájmu takové výtvory, které 

způsobilost být autorským dílem vykazují a které by jinak bez této výluky mohly být 

chráněny.  

Jedná se o 

1. úřední dílo,131 zejména právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, 

veřejnou listinu, veřejně přístupný rejstřík a sbírku jeho listin, úřední návrh 

úředního díla a jinou přípravnou úřední dokumentaci, sněmovní a senátní 

publikaci, obecní pamětní knihu (obecní kroniku), státní symbol a symbol 

jednotky územní samosprávy;132  

2. výtvory tradi ční lidové kultury , není-li pravé jméno autora obecně známo   

a nejde-li o dílo anonymní nebo pseudonymní; 

3. politický projev a řeč pronesenou při úředním jednání.133 

Ve všech uvedených situacích se za účelem uspokojení legitimního veřejného 

zájmu zasahuje do autorských práv konkrétních tvůrců, přičemž při absenci 

normativního vymezení je třeba pojem „veřejný zájem“ posuzovat  podle povahy            

a okolností každého případu. 

 

 

 

                                                 
130  Knap (1974): 35.   
131  Předmětná úprava vychází z čl. 2 odst. 4 RÚB.  
132  Od jednotlivých druhů úředních děl, vyňatých z autorskoprávní ochrany z důvodu veřejného 
zájmu, je třeba odlišovat tzv. úřední licenci zakotvenou v § 34 písm. a) AZ.   
133  Uvedené ustanovení koresponduje s čl. 2bis RÚB. 
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2.6 Vznik autorského práva 

 

V souladu s kontinentální doktrínou vychází stávající autorskoprávní úprava 

(obdobně jako předchozí zákonné předpisy134) z principu bezformálnosti vzniku 

autorského díla a autorského práva k němu (§ 9 odst. 1 AZ).135 Vytvoření autorského 

díla, resp. vznik autorského práva k němu nastává v okamžiku zhmotnění 

(materializace) díla v objektivní formě (tzv. zásada objektivní pravdy) – nehmotný 

výsledek tvůrčí fantazie opouští duševní sféru autora a stává se potenciálně (sluchem, 

zrakem, hmatem, popř. jinými lidskými smysly) vnímatelným vyjádřením, bez ohledu 

na to, bude-li (alespoň jedné cizí osobě) skutečně zpřístupněno. Jde o právní skutečnost 

ad momentum. Mezi možné způsoby vnímatelného vyjádření autorského díla patří 

mluvené slovo, písmo, barva, světlo a stín, zvuk, tvar či pohyb.136 Uvedený požadavek 

přitom nelze chápat jako obecnou srozumitelnost díla; postačí, může-li být dílo vnímáno 

jen zvlášť k tomu odborně a jinak způsobilými osobami (viz např. Braillovo slepecké 

písmo, Morseova abeceda apod.). Na překážku také není, je-li dílo seznatelné pouze 

prostřednictvím technických zařízení anebo v rovině zvláštních symbolů či znaků. Není 

rovněž nezbytné, aby šlo o fixní materializaci (tj. o zachycení díla do hmotného 

předmětu jako jeho nosiče), i když v některých případech se z povahy věci jedná            

o jedinou možnou formu (např. u fotografie či počítačového programu).  

Ke vzniku autorského práva k dílu se nevyžaduje projev vůle autora ani splnění 

jakýchkoliv formálních náležitostí (např. registrace díla a autora u příslušného orgánu, 

uhrazení poplatků, zápis do formálního seznamu apod.). V praxi se však z procesních 

důvodů využívá registrace a evidence děl, ukládání hmotných substrátů děl do notářské 
                                                 
134  Srov. § 9 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; § 14 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; § 2 zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, 
uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů. 
135  Zásada bezformálnosti vzniku autorského díla a autorského práva k němu představovala            
po dlouhou dobu pro země systému common law, jež podmiňují vznik autorského práva splněním 
formálních podmínek, překážku přijetí RÚB. Koncepční odlišnost vyřešilo až ustanovení čl. III VÚAP, 
které uložilo každému smluvnímu státu, jenž váže autorskoprávní ochranu na splnění formálních 
náležitostí, považovat tyto podmínky za splněné ve vztahu ke každému dílu, které bylo poprvé uveřejněno 
mimo území daného státu a jehož autor není občanem tohoto státu, jestliže od prvého oprávněného 
uveřejnění díla je na veškerých jeho rozmnoženinách uvedena značka ©, jméno nositele autorského práva 
a rok prvého uveřejnění díla. 
136  Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahovalo demonstrativní výčet možných způsobů 
vnímatelného vyjádření díla. 
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či advokátní úschovy, sepisování děl ve formě notářských zápisů anebo zasílání nosičů 

děl autorem na vlastní adresu doporučeným dopisem. Důkazní síla uvedených 

prostředků je ovšem sporná, neboť např. registrace či evidence stvrzuje pouze to,          

že v daný okamžik existoval jistý výtvor, nikoliv že splňoval legální pojmové znaky 

autorského díla a že osoba, která o registraci či evidenci požádala, je (resp. byla) 

nositelem práva k tomuto výtvoru. Stejně tak hojně užívaná výhrada autorského práva 

„Všechna práva vyhrazena“, pojímaná jako souhrn výlučných práv osobnostních           

a výlučných práv majetkových, nepředstavuje podmínku autorskoprávní ochrany,       

má však jistý prevenční význam. 

 Dispozitivní ustanovení § 9 odst. 3 AZ deklaruje zásadu nezávislosti ideálního 

objektu autorského práva na hmotném substrátu a věcném právu k němu. Nabytím 

vlastnického (popř. jiného věcného) práva k nosiči, jehož prostřednictvím je dílo 

vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu majetkového práva užít autorské dílo,        

a opačně. Stejně tak zničením předmětné věci nezaniká autorské právo k dílu                

(§ 9 odst. 2 AZ). Vlastník, popř. jiný uživatel hmotného substrátu, jehož 

prostřednictvím je dílo vyjádřeno, ovšem není povinen hmotný substrát udržovat        

ani chránit před zničením (§ 9 odst. 4 AZ). 

 

 

2.7 Zveřejnění a vydání autorského díla 

 

 Ustanovení § 4 AZ vymezuje pojmy „zveřejnění autorského díla“137 a „vydání 

autorského díla“.  

„Zveřejněním díla“  se rozumí „první oprávněné veřejné přednesení, 

provedení, předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění díla veřejnosti“                 

(§ 4 odst. 1 AZ).138 Jde o první oprávněnou prezentaci autorského díla veřejnosti.  

                                                 
137  Autorský zákon z r. 1965 užíval obsahově shodného pojmu „uveřejnění díla“. 
138  Čl. 3 odst. 3 RÚB vymezuje „uveřejnění díla“ jako vydání autorského díla se svolením autora, 
s výjimkou provozování díla dramatického, hudebně dramatického a filmového, provedení díla 
hudebního, veřejného přednesu díla literárního, přenosu děl literárních nebo uměleckých po drátě a jejich 
vysílání rozhlasem či televizí, vystavení díla výtvarných umění a zbudování díla architektonického. 
Z ještě užšího pojetí vychází čl. VI VÚAP, který do rozsahu uvedeného pojmu začleňuje „rozmnožení 
díla ve hmotné formě a veřejné rozšiřování exemplářů díla, které umožňují dílo číst nebo je zrakem 
vnímat“. Vzhledem k širšímu vymezení obou institutů ve vnitrostátním právu se na území České 
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K okamžiku zveřejnění autorského díla se váže trvání výlučných majetkových 

autorských práv [§ 27 odst. 3, 4 AZ], vznik majetkových práv posmrtného zveřejnitele 

díla [§ 28 odst. 2 AZ], možnost volných užití díla [§ 30 AZ, § 30a odst. 1 písm. a) AZ]   

a bezúplatných zákonných licencí [§ 29 odst. 2 AZ] a také vznik autorskoprávní 

ochrany děl podle § 107 odst. 3 AZ. Oproti předchozí zákonné úpravě139 představuje 

uvedený institut přesný časový okamžik (ad momentum). 

Zveřejnění autorského díla, jež vykazuje charakter objektivní právní skutečnosti, 

nelze zaměňovat se souhlasem autora se zveřejněním díla, který je právním úkonem. 

Rozhodnutím o zveřejnění autorského díla autor akceptuje, že jeho dílo může být 

uvedeno na veřejnost. Nebylo-li autorské dílo určeno ke zveřejnění na základě autorova 

souhlasu, nelze na ně nahlížet jako na dílo zveřejněné.  

Podle části nauky140 je třeba s ohledem na možnost uplatnění bezúplatných 

zákonných licencí interpretovat pojem „veřejnost“ v užším smyslu nežli v případě 

sdělování díla veřejnosti (§ 18 AZ). Konstitutivní znak veřejnosti není naplněn tehdy, 

je-li individualita okruhu osob, jimž bylo dílo zpřístupněno, vymezena určitým 

způsobem, např. členstvím v konkrétní organizaci. Výjimku představuje situace,               

kdy členství v této organizaci vzniká na základě vlastního rozhodnutí příslušných osob 

bez jejich další individualizace či selekce anebo v případě velkých organizací, u nichž 

počet jejich členů fakticky splývá s pojmem „veřejnost“.  

Opačný názor zastával K. Knap (1967). Stejně tak podle komentářové literatury 

autorů v čele s prof. J. Křížem se „veřejností“ ve smyslu § 4 AZ rozumí všichni členové 

veřejnosti coby osoby individuálně neurčené, zahrnující však též osoby určené 

jednotlivě (např. zpřístupnění díla na vyžádání konkrétní osoby – on demand 

transmise).141 

 

 

                                                                                                                                               
republiky v případě autorských děl příslušníků jiných států Bernské unie užije autorského zákona            
(§ 107 AZ). „Vydání díla“ v oblasti mezinárodního autorského práva upraveno není.  

Právo EU nespecifikuje ani jeden z předmětných institutů. 
139  Srov. § 10 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
140  Telec, Tůma (2007) : 85. 
141  Kříž a kolektiv (2005) : 63.  
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 Mezi možné způsoby prvního (oprávněného) zveřejnění autorského díla lze      

v návaznosti na demonstrativní výčet uvedený v § 4 odst. 1 AZ zařadit: 

a) první (oprávněné) veřejné přednesení díla;  

b) první (oprávněné) veřejné provedení díla: 

i. živě, tj. výkonným umělcem,  

ii.  mechanicky prostřednictvím technických zařízení;  

c) první (oprávněné) předvedení díla; 

d) první (oprávněné) vystavení díla; 

e) první (oprávněné) vydání díla, tj. „zahájení oprávněného veřejného 

rozšiřování rozmnoženin“ díla (§ 4 odst. 2 AZ); 

f) první (oprávněné) jiné zpřístupnění díla veřejnosti, zejména jeho  

i. první (oprávněné) sdělení veřejnosti na vyžádání 

prostřednictvím počítačové či jiné telekomunikační sítě tak, 

že kdokoliv k němu může mít přístup na místě a v čase     

podle své vlastní volby, 

ii.  první (oprávněné) vysílání, 

iii.  první (oprávněné) pronajímání, 

iv. první (oprávněné) půjčování.142 

 

 

2.8 Právní vztahy při zpřístupňování autorských děl veřejnosti 

 

 Závazkové vztahy vznikající při zpřístupňování autorských děl veřejnosti je 

možno diferencovat podle charakteru právního vztahu mezi autorem a uživatelem 

následujícím způsobem:143 

 

1. Přímé právní vztahy 

a) bez účasti třetí osoby: 

Autor sám jedná s třetími subjekty (rozhlasovými a televizními 

společnostmi, pořadateli kulturních a jiných uměleckých akcí, výrobci 

                                                 
142  Telec, Tůma (2007) : 83-84. 
143  Telec (1995) : 1-5.  
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zvukových a zvukově obrazových záznamů aj.) za účelem hospodářského 

zhodnocení (exploatace) svého díla bez jakékoliv ingerence specializovaných 

osob. V důsledku organizační náročnosti představují tyto vztahy v současnosti 

spíše výjimku.  

 

b) za účasti příkazníka / mandatáře:  

Autor je při jednání s třetími subjekty zastoupen zmocněncem na základě 

plné moci (§ 31 a násl. ObčZ). Vztah mezi autorem a zmocněncem se zpravidla 

řídí příkazní smlouvou (§ 724 a násl. ObčZ), resp. smlouvou o obstarání věci                    

(§ 733 a násl. ObčZ) anebo mandátní smlouvou (§ 566 a násl. ObchZ).  

Autor je přímo zavázán ve vztahu ke konkrétnímu uživateli autorského 

díla, přičemž zmocněnec (příkazník / obstaratel / mandatář) neodpovídá             

za dosažení výsledku sledovaného tvůrcem.  

 

c) za účasti zprostředkovatele:  

Právní vztah mezi autorem a třetí osobou vykonávající činnost za účelem 

hospodářského zhodnocení (exploatace) autorského díla upravuje zprostřed-

kovatelská smlouva (§ 774 a násl. ObčZ) anebo smlouva o zprostředkování               

(§ 642 a násl. ObchZ).  

V posuzovaném případě vzniká zprostředkovateli právo na odměnu 

(provizi) teprve po dosažení sledovaného výsledku, tj. okamžikem sjednání 

příslušné smlouvy mezi tvůrcem a uživatelem autorského díla. Nedošlo-li 

k uzavření smlouvy přičiněním zprostředkovatele, nepřísluší mu ani náhrada 

nákladů. 

 

2. Nepřímé právní vztahy 

 Třetí osoba (nejčastěji ochranná organizace) jedná s potenciálními uživateli díla 

nepřímo, tj. vlastním jménem ve prospěch autora.               

 

a) Třetí osoba může mít postavení příkazníka (§ 724 a násl. ObčZ; § 733 a násl. 

ObčZ) anebo komisionáře (§ 577 a násl. ObchZ).   
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b) Nepřímý vztah může být založen i smlouvou o dílo (§ 631 a násl. ObčZ,               

§ 536 a násl. ObchZ), kdy objednatel je zároveň uživatelem díla a zhotovitel 

díla (nikoli ovšem autorského díla) je rovněž uživatelem (zpravidla                       

i objednatelem) díla, vytvořeného autorem na základě smlouvy s ním, řídící 

se autorským zákonem. Znamená to tedy, že smlouvu v režimu autorského 

zákona uzavírá s autorem osoba, která je zároveň v obecném smyslu 

zhotovitelem díla vůči konečnému uživateli. Tato osoba však nesjednává 

s uživatelem žádnou smlouvu řídící se autorským zákonem, a to ani nepřímo, 

nýbrž pouze běžnou (obecnou) smlouvu o dílo. Dochází zde tedy k dodání 

kulturní produkce tzv. „na klíč.“ Nezbytnou podmínkou ovšem je, aby osoby 

oprávněné podle autorského zákona udělily v příslušné smlouvě, uzavřené 

v autorskoprávním režimu, svému smluvnímu partnerovi svolení 

k retransmisi nabytého práva užít dílo na konečného uživatele.  

Ze shora uvedeného vyplývá, že smlouva o vytvoření autorského díla 

není regulována autorským zákonem, ale řídí se podle okolností 

občanskoprávní nebo obchodněprávní úpravou smlouvy o dílo. (Duplicitní) 

ustanovení § 61 AZ, vymezující dílo vytvořené na objednávku a soutěžní 

dílo, se vztahuje pouze na případy, kdy zhotovitelem je přímo autor. 

Předmětné dispozitivní ustanovení zakotvuje právní domněnku, podle níž 

autor tím, že se zavázal vytvořit dílo k určitému účelu, zároveň udělil licenci 

k užití díla k tomuto účelu. Pokud není odchylné dohody, může autor dílo 

vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, nekoliduje-li to     

s oprávněnými zájmy objednatele (§ 61 odst. 2 AZ).144 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
144  Závazek vytvořit autorské dílo zaniká vzhledem k jeho osobní povaze smrtí autora                      
(§ 579 odst. 1 ObčZ).  
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33..  AAUUTTOORRSSTTVVÍÍ   

 

 

3.1 Určení autorství k dílu 

 

Platná právní úprava se zakládá na tradičním neformálním principu autorství 

vycházejícím ze zásady objektivní pravdy.145 Autorem je „fyzická osoba, která dílo 

vytvořila“  (§ 5 odst. 1 AZ).146  

Z právně filozofického hlediska tvoří základ přirozenoprávní koncepce absolutní 

a bezpodmínečné ontologické jednoty duševního výtvoru a osobnosti jeho tvůrce – 

původním (originálním) subjektem (nositelem) autorského práva může být vždy 

pouze fyzická osoba, která svou vlastní tvůrčí fantazií v oblasti umění či vědy vytvořila 

autorské dílo jako osobní a neopakovatelný výron svého ducha.147 Subjektem 

(nositelem) autorského práva v rozsahu všech jednotlivých oprávnění se tvůrce stává 

bez nutnosti realizace jakéhokoliv formálního úkonu v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno 

v objektivně vnímatelné podobě (§ 9 odst. 1 AZ). Vyhotovení autorského díla               

na základě literární anebo jiné umělecké či vědecké činnosti má povahu objektivní 

právní skutečnosti neodvislé od vůle autora. Vzhledem k nepřípustnosti 

zcizení autorských práv inter vivos zůstává příslušná fyzická osoba autorem po celou 

                                                 
145  Část nauky považuje za jedinou výjimku ze zásady objektivní pravdivosti autorství 
nevyvratitelnou domněnku autorství audiovizuálních děl ve prospěch (hlavního) režiséra                          
(§ 63 odst. 1 AZ) [viz kapitola 6 (Audiovizuální díla)].  
146  Legální definice pojmu „autor“ vychází z doktrinálních výkladů a závěrů judikatury. Zákonné 
úpravy z r. 1953 a 1965 autorství normativně nevymezovaly. Naopak ustanovení § 9 odst. 1 zákona        
č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (zákon          
o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů, považovalo za „původce“ díla toho, „kdo jej vytvořil“. 

V oblasti mezinárodního autorského práva uvedená problematika komplexně regulována není. 
Unijní právo stanoví autorství pouze v případě některých druhů děl – podle čl. 2 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 
souvisejících, je autorem (popř. jedním z autorů) filmu nebo jiného audiovizuálního díla hlavní režisér. 
147  Telec, Tůma (2007) : 91.  

Subjektem práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, práva výrobce zvukově 
obrazového záznamu k jeho záznamu, práva rozhlasového a televizního vysílatele k jeho původnímu 
vysílání, práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových 
práv, práva nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla           
pro osobní potřebu a práva pořizovatele k jím pořízené databázi mohou být i právnické osoby. 
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dobu svého života; ostatní osoby mohou pouze nabýt licenci opravňující k výkonu 

majetkového práva užít autorské dílo.148  

Vznik autorského práva je podmíněn osobním vytvořením literárního           

anebo jiného uměleckého či vědeckého díla, tj. právní událostí, nikoliv právním 

úkonem. Způsobilost mít právo autorské patří do způsobilosti mít práva a povinnosti, 

která vzniká narozením a zaniká smrtí (§ 7 ObčZ). Autory tak mohou být i fyzické 

osoby se zbavenou či omezenou způsobilostí k právním úkonům anebo nezletilé fyzické 

osoby bez ohledu na přiměřenost rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku            

(§ 9 ObčZ). Uvedený závěr platí i za situace, kdy zvláštní zákonné úpravy výkon tvůrčí 

činnosti z důvodu veřejného zájmu omezují.149 Způsobilost k právním úkonům je však 

relevantní pro možnost výkonu výlučných (osobnostních i majetkových) autorských 

práv.   

Za autora se považuje rovněž zpracovatel a překladatel (§ 2 odst. 4 AZ)               

a uspořadatel (§ 2 odst. 5 AZ).  

V souladu s kontinentální koncepcí zabezpečuje autorskoprávní úprava ochranu 

tvůrčí činnosti, nikoliv vložené investice. Postavení autora proto nenabývá osoba, která 

se na vytvoření autorského díla podílela pouze poskytnutím (technické, administrativní                

či odborné) pomoci nebo rady, dokumentačního či technického materiálu anebo která 

dala k vytvoření předmětného díla podnět (§ 8 odst. 2 AZ).  

S výjimkou díla souborného (§ 5 odst. 2 AZ)150 a audiovizuálního                       

(§ 63 odst. 1 AZ) 151 pozitivní právo autory druhově nerozlišuje.  

 

Z důvodu právní jistoty zakotvuje kogentní ustanovení § 6 AZ vyvratitelnou 

právní domněnku autorství: za tvůrce díla se považuje osoba, jejíž pravé jméno    

(popř. pseudonym, nevzbuzuje-li pochybnosti o autorství díla) je obvyklým způsobem 
                                                 
148 Kontinentální autorskoprávní pojetí se od systému zemí common law liší především v otázce 
autorství a požadavku původnosti autorského díla. Copyright systém, příznačný pro oblast anglosaského 
práva, chápe originalitu ve smyslu vynaložení určité dovednosti a práce. Ten, kdo uskutečňuje aktivitu    
za účelem vytvoření nehmotného (imateriálního) statku a vynakládá prostředky k výrobě uvedeného 
statku v podobě rozmnoženin, má mít prospěch z ochrany svého vkladu „dovednosti a práce“. Autorství 
tak přísluší i právnickým osobám. Předmětná distinkce je významná z hlediska výroby zvukových 
záznamů a audiovizuálních děl, na které výrazným způsobem participují obchodní společnosti.  
[K říž (1996) : 19n.] 
149  Např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.   
150  Autorem souborného díla je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.  
151  Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér.  
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uvedeno na (zveřejněném či nezveřejněném) díle nebo u díla v rejstříku příslušného 

kolektivního správce, neodporují-li tyto údaje jiným údajům takto stanoveným.152 

„Obvyklost“ se přitom posuzuje nikoliv ve vztahu k místu, kde má být jméno uvedeno, 

ale ve vztahu ke způsobu takového uvedení.153  

Předmětná konstrukce usnadňuje identifikaci autora v případném soudním sporu. 

Nejsou-li podmínky zákonné domněnky splněny, je nezbytné prokázat autorství 

obvyklým způsobem.  

 

 

3.2 Autorská součinnost 

 

 Jako „vzájemná autorská součinnost“ ,154 popř. jako „kolektivní tvorba“ 155    

se označuje pluralita subjektů, resp. majitelů autorských práv.156 V návaznosti               

na uvedené se rozlišuje: 

1. pluralita subjekt ů, resp. majitelů autorských práv: 

a. pluralita v případě děl spoluautorů vyplývající      

ze vzájemné autorské součinnosti ( § 8 AZ), 

b. pluralita majitelů výlučných majetkových 

autorských práv po smrti autora ( § 26 odst. 2 AZ); 

2. prostá autorská součinnost bez vzniku společných 

autorských práv: 

a. autorská součinnost v případě spojených děl        

(§ 2 odst. 4 AZ), 

b. autorská součinnost v případě souborných děl       

(§ 2 odst. 2 AZ, § 2 odst. 5 AZ), 

                                                 
152  Srov. čl. 15 odst. 1 RÚB; čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES,                  
o dodržování práv duševního vlastnictví.  
153  Kříž a kolektiv (2005) : 66. 
154  Knap (1960), Telec (1994)  
155  Knap (1967)  
156  Autorskoprávní nauka používá v této souvislosti tradičního výrazu „hromadné (kolektivní) dílo“. 
Autoři komentářové literatury pod vedením prof. I. Telce rozlišují v rámci hromadných (kolektivních) děl 
díla souborná (§ 2 odst. 5 AZ), díla spojená, díla audiovizuální (§ 62 AZ), díla spoluautorů (§ 8 AZ) a díla 
kolektivní (§ 59 AZ). [Telec, Tůma (2007) : 56] 
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c. autorská součinnost v případě audiovizuálních děl 

(§ 62 AZ), 

d. součinnost v příp. děl kolektivních (§ 59 AZ).157   

Výkladem čl. 11 odst. 1 LZPS, ale také na základě analogické aplikace                  

§ 124 ObčZ lze dovozovat, že všichni autoři disponují týmiž právy a požívají stejné 

autorskoprávní ochrany.158   

 

Spoluautorství, upravené souhrnně v § 8 AZ,159 spočívá v součinnosti alespoň 

dvou fyzických osob v témže oboru autorské činnosti při tvorbě autorského díla        

(resp. do jeho dokončení), bez ohledu na to, je-li tvůrčí činnost uskutečňována současně 

anebo postupně. Na újmu vzniku díla spoluautorů není, lze-li výsledky tvůrčí fantazie 

jednotlivých spoluautorů odlišit, ledaže by byly způsobilé samostatného užití.160 

Nauka se rozchází v kvalifikaci uvedené součinnosti. Podle autorů komentářové 

literatury v čele s prof. I. Telcem musí jít vždy o součinnost volní; spoluautorství 

předpokládá, že spolupráce zúčastněných autorů se zakládá na shodě ohledně 

společného úkolu a na podřízenosti společné tvůrčí myšlence. V případě, že jeden autor 

započne s tvorbou díla a jiný autor bez jeho souhlasu v tvorbě díla pokračuje a dílo 

dokončí, nejedná se o spoluautorství.161  

Opačný názor zastává komentářová literatura autorského kolektivu pod vedením 

prof. J. Kříže a rovněž autoři učebnice Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

podle nichž společná tvůrčí činnost nemusí být předem zamýšlena. Nemusí jít              

ani o vědomou (volní) spolupráci, neboť vytvoření díla jako objektivní skutečnost 

postrádá charakter právního úkonu (§ 34 a násl. ObčZ); na straně fyzických osob se tak 

připouští i protiprávnost.162 Rozhodující však je, aby touto činností vzniklo jediné          

                                                 
157  Telec, Tůma (2007) : 93-94.  
158  Srov. Kříž a kolektiv (2005) : 27. 
159  Ustanovení § 8 AZ jsou s výjimkou odst. 5 kogentní povahy.  
160  V oblasti mezinárodního autorského práva problematika spoluautorství upravena není.  

Právo EU konstituuje spoluautorství pouze u počítačových programů [čl. 2 odst. 2 směrnice 
Rady 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů] a databází (souborných děl) [čl. 4 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES, o právní ochraně databází]. 
161  Telec, Tůma (2007) : 116. 
162  Kříž a kolektiv (2005) : 70; Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 188.  
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a nedílné autorské dílo, přičemž – na rozdíl od souborného díla – jednotlivé tvůrčí 

příspěvky nesmí splňovat legální pojmové znaky díla. 

Z uvedeného vyplývá, že k vytvoření díla spoluautorů se vyžaduje 

autorskoprávní tvůrčí součinnost, nikoliv prostá výpomoc. Za spoluautora proto nelze 

považovat osobu, která dala k vytvoření díla pouhý podnět, poskytla technickou, 

administrativní nebo odbornou radu či pomoc anebo dokumentační či technický 

materiál (§ 8 odst. 2 AZ).163 Právní vztah mezi spoluautory je přitom z hlediska 

autorskoprávní kvalifikace bezvýznamný. 

Autorské právo přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně;                    

při relativizaci společného absolutního autorského práva prostřednictvím právních 

úkonů týkajících se díla se uplatňuje princip solidarity (§ 8 odst. 1, 3 AZ).  

Kogentní ustanovení § 8 odst. 4 AZ upravuje právní vztahy mezi spoluautory   

při formování společné vůle. Pro nakládání s autorským dílem, tedy pro realizaci 

dispozičních úkonů v rámci výkonu výlučných osobnostních i majetkových autorských 

práv, se vyžaduje svolení všech spoluautorů bez ohledu na velikost jejich tvůrčích 

příspěvků. Odpírá-li některý ze spoluautorů bez vážného důvodu svůj souhlas, mohou 

se ostatní spoluautoři v souladu se zásadou zákazu zneužití práv domáhat nahrazení 

chybějícího projevu vůle soudně; výjimku představuje aktivní věcná legitimace 

k autorskoprávní ochraně.164 Úprava však nevylučuje možnost dohody o správě,       

popř. výkonu předmětného práva některým(i) ze spoluautorů.165  

V případě majetkových nároků vzniklých na základě užití díla a s tím spojených 

závazků se při absenci odchylného ujednání uplatňuje princip majority – výnosy 

z autorského práva se mezi spoluautory rozdělí podle velikosti jejich tvůrčích 

příspěvků; nelze-li je rozeznat, jsou podíly na výnosech stejné (§ 8 odst. 5 AZ).  

Od díla spoluautorů je třeba odlišovat kolektivní dílo (§ 59 AZ) – autorské dílo, 

na jehož tvorbě se podílí více autorů a které je vytvářeno z podnětu a pod vedením 

                                                 
163  Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 14C 71/82:  

„Vypracování historických podkladů sloužících k vytvoření literárního díla z oblasti historie 
nezakládá spoluautorství k takovému literárnímu dílu.“   
164  Projev vůle spoluautora je nahrazen pravomocným soudním rozsudkem ukládajícím prohlášení 
vůle podle § 161 odst. 3 OSŘ. Jedná se o uplatnění soudcovské diskrece odvislé od konkrétních 
skutkových okolností. 
165  Kříž a kolektiv (2005) : 71. 
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fyzické nebo právnické osoby, pod jejímž jménem je uváděno na veřejnosti,                   

a to za předpokladu, že jednotlivé tvůrčí příspěvky nejsou způsobilé samostatného užití.  

 

 

3.3 Díla anonymní a pseudonymní 

 

Z hlediska uvádění jména tvůrce (původce) lze rozlišovat: 

a) díla pravojmenná (aléthonymní) – díla prezentovaná pod vlastním jménem 

autora;166  

b) díla tajnojmenná (kryptonymní): 

i. díla lichojmenná, popř. cizojmenná (pseudonymní) – díla 

uváděná pod pseudonymem (tj. krycím jménem či uměleckou 

značkou),167  

ii.  díla bezejmenná (anonymní) – díla prezentovaná               

bez uvedení pravého jména autora či pseudonymu. 

 

Ochranu totožnosti autora anonymního nebo pseudonymního díla 

zabezpečuje kogentní ustanovení § 7 odst. 1 AZ, podle něhož „totožnost autora, jehož 

dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez udání jména, příp. pod krycím jménem 

nebo pod uměleckou značkou, není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit“. 

(Ne)uvedením pravého jména autor uskutečňuje výkon svého výlučného                       

(a nepřevoditelného) osobnostního práva na ochranu autorství, jehož se nemůže vzdát      

(§ 11 odst. 2, 4 AZ).168 Nezbytnou podmínkou ovšem je, aby bylo dílo anonymní       

nebo pseudonymní na základě projevu vůle autora zveřejněno. Zveřejnění díla            

pod jiným nežli pravým jménem autora bez jeho svolení nelze kvalifikovat jako 

                                                 
166  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výrazy „jméno“ a „příjmení“ nespecifikuje. Na základě 
jednotlivých ustanovení předmětné úpravy však lze mít za to, že se jimi rozumí takové označení fyzické 
osoby, které je uvedeno v jejím rodném listu vydaném matričním úřadem (jméno), resp. které je uvedeno 
v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené matričním úřadem (příjmení). Jménem není 
přídomek (predikát), dodatek označující šlechtictví, příslušnost k politické straně či politickému hnutí    
ani akademický, vědecký nebo jiný titul. 
167  Někdy se v praxi hovoří také o „uměleckém jménu“. Není vyloučeno, aby autor používal několik 
pseudonymů (např. zvlášť pro díla umělecká a zvlášť pro díla vědecká). 
168  Ustanovení § 7 AZ je k ustanovení § 11 odst. 2 AZ ve vztahu speciality.  



 65 

zveřejnění anonymního nebo pseudonymního díla, ale naopak jako neoprávněný zásah 

do výlučných osobnostních autorských práv. 

Dokud se autor anonymního nebo pseudonymního díla veřejně neprohlásí, 

zastupuje jej při výkonu a ochraně jeho práv vlastním jménem a na jeho účet osoba, 

která autorské dílo zveřejnila, není-li prokázán opak.169 Veřejného prohlášení není třeba, 

je-li pravé jméno autora obecně známo (§ 7 odst. 2 AZ). Veřejná proklamace má 

charakter jednostranného právního úkonu s účinky ex nunc. 

Anonymita autorství jakožto faktická skutečnost (quaestio facti) zaniká            

bez ohledu na právní souvislosti vyzrazením, tj. v okamžiku, kdy se totožnost autora 

stane obecně známou, ať už s jeho svolením či bez něj.170 

V oblasti hromadných sdělovacích prostředků se lze setkat s užíváním anonymů 

a pseudonymů spíše u čtenářů, posluchačů a diváků nežli u redaktorů a dalších 

zaměstnanců médií. Důvody, proč si recipienti nepřejí být veřejně identifikováni, jsou 

rozličné. Nejčastějším motivem bývá snaha nesnižovat vážnost své osoby na veřejnosti 

anebo nediskreditovat svoje jméno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
169  Vyvratitelná domněnka nepřímého zastoupení osobou zveřejnitele koresponduje s úpravou 
obsaženou v čl. 15 odst. 3 RÚB.  
170  Stane-li se pravé jméno autora anonymního nebo pseudonymního díla obecně známým, jde         
o tzv. objektivní odtajnění autorství. Naopak veřejné prohlášení autora má povahu tzv. subjektivního 
odtajnění autorství. [Telec, Tůma (2007) : 110-111] 
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44..  OOBBSSAAHH  AAUUTTOORRSSKK ÉÉHHOO  PPRRÁÁVVAA  

 

 

4.1 Charakteristika úpravy 

 

 Platná autorskoprávní úprava vychází (obdobně jako autorský zákon z r. 1953) 

z prvk ů duality171 a autorské právo pojímá jako soubor výlučných práv osobnostních 

a výlučných práv majetkových.172 Opouští tak výrazně monistickou koncepci 

obsaženou v předchozím autorském zákoně, která vymezovala autorské právo jako 

právo vnitřně jednotné a nedílné, sui generis povahy osobněmajetkové a která 

neuznávala povahu ryze majetkových autorských práv ani oddělení právního režimu    

od výlučných práv osobnostních a jejich vzájemný funkcionální poměr; oprávnění byly 

buď povahy výlučně osobní, či povahy smíšené osobně majetkové, jež dohromady 

tvořily celek. Pozitivní úprava odpovídá tradičnímu kontinentálnímu pojetí, jehož 

teoretický základ konstituuje osobnostněprávní povaha autorských práv                           

a přirozenoprávní ontologické chápání literární anebo jiné umělecké či vědecké 

tvorby.173 Legislativní konstrukce také dobře vystihuje vzájemnou podmíněnost obou 

složek autorského práva jako společenského a právního fenoménu – zatímco práva 

                                                 
171  Podstatou autorskoprávního dualismu je právní svrchovanost subjektivních osobnostních 
autorských práv a subjektivních majetkových autorských práv projevující se zejména v možnosti úplné 
převoditelnosti majetkových práv inter vivos a v odlišném trvání osobnostních a majetkových práv         
po smrti autora. [Telec, Tůma (2007) : 141; obdobně Chaloupková, Holý (2007) : 17]   
172  Mezinárodní úmluvy, jichž se Česká republika účastní, neukládají z koncepčního hlediska žádné 
konkrétní závazky. Ochranu výlučných osobnostních autorských práv zakotvil poprvé čl. 6 bis RÚB      
ve znění římské revize ze dne 2. června 1928, který přiznal autorům právo osobovat si autorství k dílu, 
právo odporovat každému znetvoření, zkomolení nebo jiné změně díla, popř. takovému zásahu do díla, 
jenž by byl na újmu cti a pověsti autora, a to nezávisle na výlučných majetkových autorských právech. 
Odlišné pojetí systému zemí common law „ownership of copyright“ vedlo k přijetí VÚAP, která 
osobnostní autorská práva neupravuje. Obdobně „Dohoda TRIPS“ vyžaduje kompatibilitu s RÚB 
s výjimkou čl. 6 bis. Teprve v posledních letech přistupují jednotlivé státy i v důsledku WCT, jež ukládá 
smluvním stranám plný soulad s RÚB, ke garanci osobnostních autorských práv alespoň v nejnižším 
rozsahu vymezeném v RÚB.   

Právo EU reguluje pouze některá dílčí majetková práva autora a oblast osobnostních autorských 
práv ponechává plně v kompetenci členských států, neboť nepředstavují překážku jednotného vnitřního 
trhu. 
173  Telec, Tůma (2007) : 6, 139. 
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osobnostní mají především kulturně-společenský význam, práva majetková akcentují 

rovinu hospodářského (ekonomického) využití.   

Prof. J. Kříž podotýká, že stejně jako autorský zákon z r. 1965 nebyl                    

i přes veškeré závěry nauky ryze monistický, není ani stávající úprava čistě dualistická. 

Zejména s ohledem na osobnostněprávní povahu a podstatu autorského práva a práv 

výkonných umělců ji lze označit spíše jako quasidualistickou. V návaznosti na tradiční 

doktrinální výklady konstatuje, že majetková autorská práva pramení                               

z osobnostněprávní skutečnosti vytvoření autorského díla, a proto se v nich zákonitě 

promítá osobnostněprávní prvek. A naopak – osobnostní autorská práva v sobě vždy 

zahrnují prvek majetkový. Osobnostněprávní povaha a podstata autorského práva je 

tedy natolik výrazná, že mezi oběma skupinami nelze vést ostrou hraniční čáru. 

Důvodem návratu k pojetí obsaženému v autorském zákoně z r. 1953 jsou především 

harmonizační tendence sledující co nejširší kompatibilitu s právem EU, aniž by však 

došlo k přerušení návaznosti na stupeň doktrinálního vývoje.174 

Obdobný názor zastává V. Křesťanová, podle níž osobnostní povaha autorského 

práva k výsledku tvůrčí duševní činnosti autora ovlivňuje i majetková práva autorská. 

Z tohoto důvodu je nutno přesněji hovořit tak, že autorské právo se skládá z morálních 

práv a z práv majetkových, kdy obojí mají osobnostní základ.175 

Podle prof. I. Telce vykazuje platná zákonná úprava charakter monistické 

koncepce modifikované některými prvky autorskoprávního dualismu. Tyto prvky 

se projevují zejména v rozčlenění obsahu autorského práva a dále v dědickém přechodu 

majetkových autorských práv při současném zániku osobnostních práv v případě smrti 

autora.176  

 S ohledem na uvedené závěry nauky lze konstatovat, že platný autorský zákon se 

nezakládá na ryzím pojetí a z teoretického hlediska by bylo přesnější hovořit                  

o autorských oprávněních převážně osobních a převážně majetkových, přičemž 

v poslední době jsou stále zřetelnější tendence vedoucí k oslabování výlučných 

osobnostních práv ve prospěch výlučných práv majetkových. 

 

                                                 
174  Kříž a kolektiv (2005) : 258-259. 
175  Křesťanová (2002) : 5. 
176  Telec (2001) : 43. 
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4.2 Dělení autorských práv 

 

Podle ustanovení § 10 AZ autorské právo tvoří:177 

a) výlučná osobnostní autorská práva: 

1. právo rozhodnout o zveřejnění díla (§ 11 odst. 1 AZ); 

2. právo osobovat si autorství (§ 11 odst. 2 AZ): 

a. právo bránit se proti přisvojení si autorství 

jinými osobami, 

b. právo rozhodnout o způsobu autorského 

označení, 

c. právo na označení autorství při užití díla          

za přiměřených podmínek; 

3. právo na nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 AZ), 

zejména 

a. právo autora udělit svolení ke změně 

či jakémukoliv jinému zásahu do díla, 

b. právo na užívání díla způsobem nesnižujícím 

jeho hodnotu, 

c. právo na autorský dohled;178  

b) výlučná majetková autorská práva: 

a. právo užít autorské dílo (§ 12 a násl. AZ), 

b. právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla       

(§ 24 AZ), 

                                                 
177  Obdobně jako autorský zákon z r. 1965 ani stávající zákonná úprava nevymezuje obsah 
subjektivních autorských práv podle druhu a povahy autorského díla. Z opačného pojetí vycházelo 
ustanovení § 21 a násl. zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým        
a fotografickým (zákon o právu autorském), a ustanovení § 23 a násl. zákona č. 197/1895 Ř. z., o právu 
původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým.  
178  Podle části nauky tvoří množinu výlučných osobnostních autorských práv práva uvedená             
v § 11 odst. 1, 2, 3 AZ, právo odstoupit od licenční smlouvy pro změnu autorského přesvědčení               
(§ 54 AZ), právo na autorskou korekturu (§ 56 odst. 3 AZ) a všechna další práva, která nemají majetkový 
charakter a dotýkají se oprávněných zájmů autora. [Chaloupková, Holý (2007) : 18; Rozehnal (2007) : 
233] 
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c. právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní 

potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby        

či podnikající fyzické osoby (§ 25 AZ).179  

Komentářová literatura autorského kolektivu v čele s prof. J. Křížem zahrnuje   

do výčtu výlučných osobnostních autorských práv právo autora na autorskou korekturu 

(§ 56 odst. 3 AZ) a do výčtu výlučných majetkových autorských práv právo autora       

na přiměřenou odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla 

zaznamenaného na zvukový či zvukově obrazový záznam (§ 49 odst. 3 AZ).180 

Do obsahu autorského práva naopak nepatří – i přes legislativně systematické 

zařazení mezi výlučná majetková práva – právo na přístup k dílu (§ 12 odst. 3 AZ)      

ani právo na ochranu hmotného nosiče díla před poškozením nebo zničením                        

(§ 9 odst. 4 AZ). 

Zatímco výlučná osobnostní autorská práva jsou stanovena taxativně,181 výčet 

výlučných majetkových autorských práv je pouze demonstrativní (viz dále). Na obsah 

autorského práva se však zásadně nahlíží v abstraktní rovině, neboť i samo autorské dílo 

jakožto výsledek tvůrčí fantazie vykazuje nehmotný (imateriální) charakter. 

 

Ustanovení § 11 odst. 4 AZ a § 12 odst. 1 AZ prolamují obecnou 

soukromoprávní zásadu privátní autonomie a zakotvují princip nepřevoditelnosti 

autorských práv inter vivos, tj. zákaz jakýchkoliv dispozic, při nichž by docházelo 

ke zcizení autorských práv nebo u nichž by mohlo být toto zcizení důsledkem.182 Spadá 

                                                 
179  Učebnice Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze řadí mezi výlučná majetková autorská 
práva i další práva, byť výslovně neuvedená v oddílu 3 dílu 3 hlavy I autorského zákona, tj. právo           
na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla (§ 37 odst. 2 AZ), právo na odměnu 
v souvislosti s pronájmem originálu či rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově 
obrazový záznam (§ 49 odst. 3 AZ) a právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případě, kdy základní 
licenční odměna není stanovena v závislosti na výnosech z využití licence a její výše se ukáže                  
jako nepřiměřeně nízká (§ 49 odst. 6 AZ). [Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 196] 
180  Kříž a kolektiv (2005) : 82, 119. 
181  Opačně § 12 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
182  Ze zásady zcizení autorského práva vycházejí autorskoprávní dualistické systémy                 
(např. francouzský) a také anglo-americké juristické pojetí „ownership of copyright“. Účelem majetkové 
(vlastnické) koncepce autorského práva zemí systému common law je hmotně zabezpečit tvůrčí činnost 
autora a ochránit jeho majetkové zájmy. K přijetí norem upravujících osobnostní autorská práva došlo 
v těchto státech teprve nedávno, a to především v důsledku závazků vyplývajících z mezinárodních 
autorskoprávních smluv, nikoliv tedy jako integrální součást obsahu subjektivního autorského práva     
(obdobně pozn. č. 135, 148). [Kříž (1996) : 19n.; Telec, Tůma (2007) : 139] 
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sem zejména zákaz postihu autorských práv výkonem rozhodnutí a zákaz                    

tzv. fiduciárního převodu – převodu k tzv. věrné ruce, např. ve formě zajištění 

pohledávky autorským právem. Zákaz převodu autorských práv se však nevztahuje      

na pohledávky vzniklé na základě jejich relativizace, tj. na základě (proti)právních 

úkonů či jiných právních skutečností.  

 

 

4.3 Výlučná osobnostní autorská práva 

 

4.3.1 Obecná charakteristika 

 

V důsledku mimoprávní osobnostní povahy autorského díla a neoddělitelnosti 

výsledku tvůrčí fantazie od osoby autora se výlučná osobnostní autorská práva 

nacházejí mimo dispoziční oprávnění svých nositelů. Autorskoprávní úprava 

nepřipouští pravý (translativní) převod vedoucí ke zcizení výlučných osobnostních práv 

ani nepravý (konstitutivní) převod, zřizující formou licence oprávnění k jejich výkonu 

(§ 11 odst. 4 AZ). Osobnostní práva fyzických osob vykazují charakter extra 

commercium.183 

Od převodu výlučných osobnostních práv je třeba odlišovat situaci, kdy autor 

v rámci autonomie vůle závazně svolí k takovému jednání, které by jinak představovalo 

jejich ohrožení či porušení. Nedochází zde k zřízení užívacího oprávnění, nýbrž pouze 

k převzetí závazku subjektu osobnostního práva strpět zásah v rozsahu uděleného 

svolení. 

Výlučných osobnostních práv se nelze vzdát, zároveň však není uložena 

povinnost je vykonávat. Zanikají smrtí autora , netvoří předmět dědictví a stávají se 

součástí veřejné domény (domaine public).184 Taxativně stanoveným osobám je ovšem 

                                                                                                                                               
S ostatními právy, která spadají do předmětu úpravy autorského zákona, lze s výjimkou práva 

zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv                      
(§ 28 odst. 2 AZ), translativně nakládat. 
183  Knappová, Švestka, Dvořák a kolektiv (2007) : 194. 
184  Stanovení zániku výlučných osobnostních práv k okamžiku smrti autora představuje poměrně 
zásadní koncepční změnu [srov. § 15, 16 zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům 
literárním, uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů;             
§ 63 odst. 2, 3 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších 
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bez ohledu na případné dědické postavení a trvání doby výlučných majetkových 

autorských práv přiznána aktivní věcná legitimace k uplatnění tzv. postmortální 

(pietní) ochrany díla (§ 11 odst. 5 AZ). Předmětné oprávnění se nabývá originárně      

ex lege a může jej uplatnit kterákoliv z osob autorovi blízkých (§ 116 ObčZ),           

popř. právnická osoba sdružující autory anebo příslušný kolektivní správce. 

 

 

 4.3.2  Charakteristika jednotlivých práv  

 

Zákonná úprava obsažená v § 11 AZ představuje návrat k tradiční koncepci 

ochrany nehmotných (imateriálních) zájmů autora a k pojímání výlučných osobnostních 

práv jako subjektivních práv autora nemajetkové povahy. Podle předmětného 

ustanovení tvoří skupinu výlučných osobnostních autorských práv 

1.  právo rozhodnout o zveřejnění díla (§ 11 odst. 1 AZ);185  

2.  právo osobovat si autorství (§ 11 odst. 2 AZ): 

a) právo bránit se proti přisvojení si autorství jinými 

osobami, 

b) právo rozhodnout o způsobu autorského označení, 

c) právo na označení autorství při užití díla za přiměřených 

podmínek; 

3.  právo na nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 AZ),186 které 

zahrnuje nejenom oprávnění zabránit třetím osobám v provádění 

změn, ale také právo autora takovéto změny uskutečňovat,           

a to jak před rozhodnutím o zveřejnění díla, tak po něm, zejména  

a) právo autora udělit svolení ke změně či jakémukoliv 

jinému zásahu do díla (tzv. integrita autorského díla),187 

                                                                                                                                               
předpisů; § 33 odst. 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 
185  Jde o jednostranný právní úkon s možností kdykoliv jej odvolat (s účinky ex nunc).  
186  Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90:  

„Právo na nedotknutelnost díla spočívá ve výlučném právu autora provádět na díle jakékoli 
změny nebo úpravy, které zasahují do uměleckého pojetí díla.“  
187  Zákon pro daný úkon nepředepisuje žádné zvláštní náležitosti, formu ani smluvní typ. 
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b) právo na užívání díla způsobem nesnižujícím jeho 

hodnotu, 

c) právo na autorský dohled.188 

 

Ve vztahu k tématu práce je třeba zmínit především právo na autorské označení 

a právo na integritu autorského díla.  

Nauka upozorňuje, že právo na autorské označení nelze interpretovat v tom 

smyslu, že by zahrnovalo právo stanovit konkrétní způsob uvedení jména včetně volby 

místa a způsobu označení. Stejně tak nespočívá v právu domáhat se autorského 

označení při každém užití díla, ale pouze v rozsahu a způsobem přiměřeným 

okolnostem užití a za předpokladu, že to lze po uživateli spravedlivě požadovat,189   

resp. je-li uvedení jména při takovém užití obvyklé a možné.190 Jak v tištěných,           

tak v elektronických médiích se obvykle uvádí povolání či odborná profese autora,        

popř. jeho členství v politické straně.   

Ve světle práva na integritu autorského díla se posuzují změny, k nimž 

dochází v důsledku užívání děl v hromadných sdělovacích prostředcích. Zásah, ať již 

vykazuje prvky činnosti tvůrčí anebo netvůrčí, obvykle spočívá v(e) 

1. změně obsahu či formy díla anebo jeho části, 

2. připojení dodatků či doplňků k dílu, 

3. zařazení díla do souboru anebo ve spojení s jiným dílem.191 

Právo na integritu autorského díla se z povahy věci nevztahuje na podružné 

změny, tj. takové změny, které představují zásah do formálního či obsahového pojetí 

díla, resp. do jeho literárního, uměleckého nebo jiného vědeckého pojetí.192 Patří sem 

jak změny nepodstatné (marginální), tak změny očekávatelné (prediktibilní), vznikající 

nevyhnutelně v důsledku oprávněného užití díla či pro takovéto užití nezbytné.193       

                                                 
188  Telec, Tůma (2007) : 146. 
189  Tamtéž, s. 150.  
190  Kříž a kolektiv (2005) : 78n. 
191  Telec, Tůma (2007) : 152.  
192  Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90 
193  Podle dispozitivního ustanovení § 51 AZ je souhlas s očekávatelnými (prediktibilními) změnami 
díla součástí udělené licence. 
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Tak např. po hudebním tělesu nelze dost dobře požadovat, aby pokaždé zahrálo 

příslušný part podle naprosto stejného tempa. 

S podružnými změnami se lze setkat v oblasti digitálního záznamu, kde se 

z důvodů nutnosti komprese dat anebo kompatibility technického či programového 

vybavení přistupuje k nejrůznějším převodům (např. u obrazových formátů BMP, TIFF, 

JPG, či PCX, hudebních formátů WAW, WMA, MP3, audiovizuálních formátů AVI, 

OGG, MPEG, Quick Time, ASF, MP4 apod.). Posuzování přípustnosti změn formátu, 

prostřednictvím kterého je dílo vyjádřeno, z hlediska možného zásahu do výlučného 

osobnostního práva na integritu autorského díla odvisí od skutečnosti, zdali uvedená 

technologická změna představuje zásah do literárního anebo jiného uměleckého             

či vědeckého tvůrčího pojetí zachyceného díla. Za takový případ se považuje          

zhoršení kvality vyjádření či vnímání díla v důsledku komprimace dat.  

Stejný závěr platí pro tzv. fragmentaci autorského díla, tj. pro užití pouhé části 

díla (resp. užití autorského díla v jeho necelistvé podobě), resp. pro připojení dodatků              

a doplňků k dílu. V oblasti televizního vysílání se tak obvykle děje předčasným 

ukončením reprodukce díla, např. z důvodu nutnosti zařazení naléhavého sdělení. 

Televizní stanice přistupují také často k tomu, že zmenší titulky filmu do rohu 

obrazovky tak, aby mohly odvysílat upoutávku na další program. Autorskoprávní 

kvalifikace uvedených situací závisí na konkrétních okolnostech případu. Licenční 

smlouva může ovšem obsahovat smluvní výhradu v podobě povinnosti užít dílo v jeho 

celistvé podobě. 

Při uskutečňování jakýchkoli změn je třeba vždy dbát příkazu užití autorského 

díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu (§ 11 odst. 3 AZ) a v případě mimosmluvního 

užití rovněž zákazu narušení běžného výkonu autorských práv a způsobení 

neospravedlnitelné újmy oprávněným zájmům autora (§ 29 odst. 1 AZ).194   

Osobnostní právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu 

zabezpečuje ochranu proti dehonestaci díla, tj. proti takovým jednáním, která zasahují 

do literární anebo jiné umělecké či vědecké hodnoty autorského díla. Na rozdíl od práva 

na integritu díla nepřipouští platná právní úprava žádné výjimky; uživatel nesmí 

snižovat hodnotu autorského díla ani v rámci oprávněného užívání. Posouzení, zdali 

došlo k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, přísluší soudu (tzv. zásada 
                                                 
194  Telec, Tůma (2007) : 152.  
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objektivní dehonestace díla). Vychází se z konkrétních okolností případu – zohledňuje 

se zejména druh, povaha a obsah díla (včetně jeho námětu a hodnotového zaměření), 

účelové určení díla a důvody jeho vytvoření, způsoby běžného užití, okolnosti užívání 

díla samotným autorem, v případě posmrtné ochrany díla rovněž pravděpodobný názor 

na předmětný způsob užití.195 

 

 

4.4 Výlučná majetková autorská práva 

  

4.4.1 Obecná charakteristika 

 

Výlučná majetková autorská práva jsou právy s ekonomicko-hospodářským 

významem. Z hlediska soukromoprávního ovšem představují (ideální) nemajetkové 

hodnoty – vzhledem k tomu, že autorská díla vykazují charakter extra commercium 

(nejsou majetkem, netvoří předmět soukromoprávních vztahů), nelze ocenit ani 

majetková autorská práva.196  

Do skupiny výlučných majetkových autorských práv spadá zejména: 

1. právo užít autorské dílo (§ 12 a násl. AZ), 

2. právo na odměnu při opětném prodeji originálu 

uměleckého díla (§ 24 AZ), 

3. právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla    

pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu 

právnické osoby či podnikající fyzické osoby (§ 25 AZ). 

Majetkových autorských práv se nelze platně vzdát; nepromlčují se. 

V důsledku uplatnění prvků autorskoprávního dualismu smrtí autora nezanikají, nýbrž 

tvoří předmět dědictví a přecházejí tak na právního nástupce.197 Nenabude-li 

pozůstalosti žádný dědic, nestává se autorské dílo (obdobně jako za předchozí zákonné 
                                                 
195  Telec, Tůma (2007) : 155. 
196  Srov. § 17 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.  
197  Podle komentářové literatury nemohou dědicové nabýt taková práva, která jsou bezprostředně 
spjata s osobou autora při výkonu jeho výlučných majetkových práv, tj. právo na odstoupení od licenční 
smlouvy pro změnu autorského přesvědčení (§ 54 AZ) a právo na autorskou korekturu (§ 56 odst. 3 AZ). 
[Telec, Tůma (2007) : 316; Chaloupková, Holý (2007) : 41] 
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úpravy) před uplynutím doby trvání majetkových práv volným, ale uvedená práva 

nabývá stát jako odúmrť (§ 462 ObčZ).198 Výkon majetkových autorských práv 

zabezpečuje vlastním jménem Státní fond kultury České republiky, v případě 

audiovizuálních děl Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie (§ 26 odst. 2 AZ).   

 

 

4.4.2 Trvání výlu čných majetkových autorských práv  

 

V souladu s unijním právem199 trvají výlučná majetková autorská práva po dobu 

autorova života a sedmdesát let po jeho smrti (§ 27 odst. 1 AZ). Úprava reflektuje 

prodloužení průměrného věku obyvatel v průmyslově vyspělých zemích a sleduje 

rovněž zachování výnosů z užívání autorských děl alespoň pro dvě generace autorových 

potomků. 

Podle čl. 7 odst. 5 RÚB se lhůta počítá od prvého dne následujícího 

kalendářního roku, přičemž za událost rozhodnou pro počátek doby trvání 

uvedených práv se považuje buď smrt autora (post mortem) anebo zveřejnění díla (post 

publicationem), u děl uvedených v § 27 odst. 4 AZ též vytvoření díla (post creationem). 

Zvláštní okamžik rozhodný pro počítání doby trvání výlučných majetkových práv je 

stanoven u děl spoluautorů (§ 27 odst. 2 AZ),200 děl anonymních a pseudonymních                       

(§ 27 odst. 3 AZ),201 audiovizuálních děl (§ 27 odst. 5 AZ)202 a děl zveřejňovaných            

po určitou dobu ve svazcích, dílech, na pokračování nebo v řadách (§ 27 odst. 6 AZ).203  

                                                 
198  Stanovení práva odúmrti představuje zcela zásadní koncepční změnu; dříve byl uvedený institut 
zpochybňován z důvodu osobnostněprávní povahy autorského práva. [Kříž a kolektiv (2005) : 119] 
199  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany autorského práva           
a určitých práv s ním souvisejících. 

Vůči příslušníkům jiných členských států EU není možno z důvodu zákazu diskriminace 
zakotveného v čl. 18 SFEU uplatňovat zásadu materiální reciprocity (viz ESD-92-92, C-326/92), a to ani 
u děl, jejichž autor zemřel před tím, než v členském státě, jehož byl státním příslušníkem, vstoupila 
Smlouva ES v platnost (srov. ESD C-360/00). Naopak vůči příslušníkům třetích zemí vyžaduje                
čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice reciproční zacházení (srov. § 107 odst. 4 AZ). [Telec, Tůma (2007) : 331] 
200  Doba trvání výlučných majetkových autorských práv se počítá od smrti spoluautora, který ostatní 
přežil.  
201  Majetková práva k dílu anonymnímu nebo pseudonymnímu trvají sedmdesát let od oprávněného 
zveřejnění autorského díla. Pokud je však pravé jméno autora obecně známo (tzv. objektivní odtajnění 
autorství) nebo se autor v průběhu této doby veřejně prohlásí (tzv. subjektivní odtajnění autorství), platí 
obecná doba trvání majetkových práv.   
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Při publikování děl v hromadných sdělovacích prostředcích je třeba odlišovat 

situaci, kdy dílo po svém vydání vychází na pokračování, od situace, kdy se edice díla 

uskutečňuje po částech splňujících legální pojmové znaky autorského díla. V prvém 

případě se rozhodná doba počítá od prvního oprávněného zveřejnění autorského díla 

jako celku, v druhém případě od zveřejnění každé části díla samostatně. 

Dílo, u něhož není pro počítání doby trvání rozhodná smrt autora a které nebylo 

zveřejněno do sedmdesáti let od prvního dne roku následujícího po vytvoření            

(post creationem), výlučná majetková práva uplynutím této doby zanikají                               

(§ 27 odst. 4 AZ).204 

Podle ustanovení § 106 odst. 3 AZ se doba trvání výlučných majetkových práv 

řídí platným autorským zákonem i tehdy, začala-li běžet před nabytím jeho účinnosti. 

Pokud však již doba trvání těchto práv uplynula a podle stávající úpravy by ještě trvala, 

obnovuje se ke dni nabytí účinnosti platného zákona na zbývající dobu.205  

Vzhledem k tomu, že se v médiích často objevují díla publikovaná i s větším 

časovým odstupem (rubriky „P řed 25 lety“ apod.), je třeba problematice trvání 

výlučných majetkových autorských práv věnovat zvýšenou pozornost. 

 

 Ustanovení § 107 odst. 4 AZ zakotvuje v souladu se zásadou materiální 

reciprocity tzv. pravidlo kratší doby, podle něhož autorskoprávní ochrana na území 

České republiky bezprostředně odvisí od doby ochrany v zemi původu autorského díla. 

„Státem původu díla“ se přitom s odkazem na čl. 5 odst. 4 RÚB rozumí 

1. v případě děl zveřejněných souběžně ve státě, který není smluvním státem,         

a ve smluvním státě tento smluvní stát; 

                                                                                                                                               
202  Doba trvání výlučných majetkových autorských práv k audiovizuálnímu dílu se počítá od smrti 
poslední přeživší z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť 
vytvořené pro užití v audiovizuálním díle.  
203  Pokud je pro počítání doby trvání majetkových autorských práv rozhodné zveřejnění díla a dílo 
se zveřejňuje po určitou dobu ve svazcích, dílech, na pokračování nebo v řadách, počítá se doba trvání 
uvedených práv pro každou takovou část díla samostatně.   
204  V oblasti mezinárodního autorského práva je obecná doba trvání výlučných majetkových 
autorských práv upravena v čl. 7 odst. 1 RÚB (po dobu autorova života a padesát let po jeho smrti),         
čl. IV VÚAP (po dobu autorova života a dvacet pět let po jeho smrti) a čl. 12 „Dohody TRIPS“ (u děl,     
u nichž není rozhodná smrt autora, se uplatňuje padesátiletá doba trvání uvedených práv od okamžiku 
zveřejnění, resp. vytvoření díla).   
205  Předmětné ustanovení sleduje obnovu volných autorských děl jako takových, tedy nejen těch,      
u nichž uplynula doba ochrany, ale také těch, která se v souladu s úpravou obsaženou v předchozím 
autorském zákoně stala volnými před uplynutím této doby. 
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2. v případě nezveřejněných děl nebo děl poprvé zveřejněných ve státě, který není 

smluvním státem, bez současného zveřejnění v některém jiném smluvním státě 

smluvní stát, jehož je autor státním občanem, s dvěma výjimkami: 

a. jde-li o audiovizuální díla, jejichž výrobce má sídlo nebo trvalé bydliště 

ve smluvním státě, je státem původu tento smluvní stát, 

b. jde-li o architektonická a výtvarná díla, jež tvoří součást budovy, je 

státem původu stát specifikovaný umístěním předmětné budovy. 

 

 

4.4.3 Užití autorského díla  

 

Právo užít autorské dílo, zakotvené v § 12 AZ, vyjadřuje majetkoprávní 

panství autora (tvůrce) nad jeho dílem; představuje nejvýznamnější majetkové autorské 

právo. Autor má právo užít své dílo „v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 

podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné 

osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva“ (§ 12 odst. 1 AZ).206 

Podle ustálených doktrinálních výkladů207 spadá do rozsahu předmětné úpravy 

jak právo užít autorské dílo v původní podobě, tak i právo na přetvoření tohoto díla 

(tj. právo na zpracování v širším slova smyslu včetně překladu, spojení s jiným dílem 

či zařazení díla do souboru) a jeho užití v přetvořené podobě208 neboli   

1. výlučné právo autora užít své dílo v původní podobě a udílet svolení k jeho 

užití; 

2. výlučné právo autora zpracovat či jinak změnit své dílo a užít dílo v této 

podobě; 

3. výlučné právo autora svolit ke zpracování či jiné změně svého díla třetí 

osobou; 

                                                 
206  Podle K. Knapa lze o autorskoprávním užití díla hovořit jenom za předpokladu, že došlo k užití 
díla v jeho autorskoprávní tvůrčí individualitě. Pro posouzení je rozhodující, zdali užití zahrnuje silné 
tvůrčí prvky, tj. prvky určující autorskoprávní individualitu díla. Nestačí tedy shodnosti, byť sebečetnější, 
méně výrazného rázu, nýbrž je třeba shody zásadní. [Knap (1974) : 42] 
207  Knap (1960) : 64; Telec (2001) : 47-48.   
208  I přes silný osobnostní základ spadá právo na přetvoření autorského díla mezi výlučná majetková 
autorská práva a je třeba jej striktně odlišovat od úpravy obsažené v § 11 odst. 3 AZ, která se vztahuje    
na zpracování v nejširším slova smyslu a zahrnuje tedy i takové úpravy, jež nevedou ke vzniku nového 
autorského díla. 
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4. výlučné právo autora svolit k užití svého díla ve zpracované či jinak 

změněné podobě.209  

Stejný závěr platí při spojení díla s jiným dílem či prvky a při zařazení 

díla do souboru (zejména do souborného díla či jiné databáze). 

 

Na základě právního titulu se užití autorského díla dělí na: 

a) smluvní užití, tj. užití díla se svolením autora na základě typové 

autorskoprávní licenční smlouvy (§ 46 a násl. AZ); 

b) bezesmluvní užití, tj. užití díla bez svolení autora; právním titulem je  

i. zákon [tzv. volná užití díla a zákonné licence (§ 30 a násl. AZ)], 

ii.  výroková část pravomocného soudního rozhodnutí nahrazující 

chybějící souhlas autora (§ 161 odst. 3 OSŘ) [např. díla 

spoluautorů (§ 8 AZ)], 

iii.  úřední přivolení obsažené ve výroku pravomocného rozhodnutí 

soudu nebo orgánu veřejné správy [tzv. nucená licence].210 

Ze systematického členění autorského zákona, jakož i ze samotné povahy 

soukromého práva lze dovozovat, že pozitivní právo preferuje smluvní užití děl.211  

Užití autorského díla se dále diferencuje podle účelu na soukromé [tj. užití 

realizované pro vlastní osobní potřebu fyzické osoby anebo vlastní vnitřní potřebu 

právnické osoby či podnikající fyzické osoby (§ 30 AZ, § 30a AZ)] a veřejné, které 

starší literatura označovala jako „uplatnění díla ve společnosti“, „veřejné šíření“            

či prostě „šíření“.212 

 

„Užití autorského díla“  není normativně vymezeno. Až do účinnosti novely 

autorského zákona z roku 2006213 bylo nepřímo definováno prostřednictvím taxativního 

                                                 
209  Předmětné ustanovení nelze interpretovat zcela striktně podle jazykového (gramatického) 
výkladu v tom smyslu, že by zahrnovalo právo užít dílo jiného, je-li zpracováním autorova díla; vždy je 
třeba vycházet z  podstaty a povahy autorského práva. [Holcová, Křesťanová (2009) : 193] 
210  Příkladem lze uvést nucenou licenci nakladatelskou podle § 18 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech 
literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
211  Telec, Tůma (2007) : 166.  
212  Tamtéž, s. 167. 
213  Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 



 79 

výčtu jednotlivých způsobů užití díla; v současnosti je výklad ponechán nauce                

a rozhodovací praxi. V návaznosti na shora uvedené lze do obsahu předmětného pojmu 

zařadit 

� způsoby užití autorského díla uvedené v demonstrativním výčtu                       

§ 12 odst. 4 AZ:214 

a) tzv. práva k nepřímému sdělování, tj. mechanická práva související           

se zachycením autorského díla do hmotného substrátu a následnými 

dispozicemi s tímto nosičem:  

i. rozmnožování díla (§ 13 AZ), tj. užití autorského díla 

zhotovováním jeho (dočasných či trvalých, přímých nebo 

nepřímých) rozmnoženin jakýmikoliv prostředky a v jakékoli 

formě, 

ii.  rozšiřování originálu nebo rozmnoženin díla (§ 14 AZ),    

tj. zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem či jiným 

převodem vlastnického práva k nosiči díla (včetně jejich 

nabízení za tímto účelem), 

iii.  pronájem originálu či rozmnoženiny díla (§ 15 AZ),          

tj. dočasné přenechání originálu nebo rozmnoženiny díla 

k osobní potřebě za účelem přímého či nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu, 

iv. půjčování originálu či rozmnoženiny díla (§ 16 AZ),          

tj. dočasné přenechání originálu nebo rozmnoženiny díla 

zařízením přístupným veřejnosti k osobní potřebě                

bez sledování přímého či nepřímého hospodářského           

nebo obchodního prospěchu, 

v. vystavování originálu či rozmnoženiny díla (§ 17 AZ),       

tj. umístění nosiče díla k jeho zhlédnutí nebo jinému přímému 

vnímání;215 

                                                 
214  Demonstrativní výčet možných způsobů užití autorského díla byl zaveden novelizací ustanovení 
§ 12 odst. 5 AZ.  
215  V oblasti mezinárodního autorského práva jsou mechanická práva upravena v čl. 9 RÚB,          
čl. IV bis VÚAP, čl. 11 „Dohody TRIPS“ a čl. 6, 7 WCT. 
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b) tzv. práva k přímému sdělování, tj. práva na sdělování autorského díla 

veřejnosti, resp. zpřístupňování díla v pomíjivé (efemérní) podobě              

bez jakéhokoliv jeho zachycení na hmotný nosič,216 zejména 

a. tzv. práva provozovací: 

i. právo na živé provozování díla (§ 19 odst. 1 AZ), 

ii.  právo na přenos živého provozování díla (§ 19 odst. 1 AZ), 

iii.  právo na provozování díla ze záznamu (§ 20 odst. 1 AZ), 

iv. právo na přenos provozování díla ze záznamu                        

(§ 20 odst. 2 AZ), 

v. právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání              

(§ 23 AZ);  

b. tzv. práva vysílací a další: 

i. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21 AZ), 

ii.  právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání               

(§ 22 AZ); 

c. tzv. práva k sdělování děl veřejnosti na vyžádání                          

(§ 18 odst. 2 AZ); 

c) tzv. práva synchronizační a práva odvozené tvorby, jejichž podstatou je 

užití autorského díla v pozměněné, zpracované, zařazené či spojené podobě; 

� jiné způsoby užití, jimiž se zprostředkovává vnímání autorského díla               

(tj. především způsoby předvídané ustanovením § 46 odst. 2 AZ).217 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216  Právo na sdělování autorského díla veřejnosti je zakotveno v čl. 11-11 ter RÚB, čl. IV bis VÚAP    
a čl. 8 WCT.  
217  Telec; Tůma (2007) : 173-175. 
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4.4.4 Typová autorskoprávní licenční smlouva 

 

 Na rozdíl od předchozích zákonných předpisů, které rozlišovaly z hlediska 

dispozic s výlučným majetkovým právem užít autorské dílo několik smluvních typů,218 

platný autorský zákon je založen na obecné úpravě typové autorskoprávní licenční 

smlouvy (§ 46 a násl. AZ) a jejích dvou podtypů – smlouvy nakladatelské (§ 56 AZ)              

a podlicenční (§ 57 AZ).219 Přestože institut licence představuje tradiční pojem práva 

duševního vlastnictví (viz např. § 508 a násl. ObchZ), v autorskoprávní oblasti byl        

na našem území použit vůbec poprvé. Zvolená terminologie má zdůraznit konstitutivní 

právní vztah mezi poskytovatelem licence a uživatelem díla – autor (popř. jiný 

oprávněný subjekt) na základě typové autorskoprávní licenční smlouvy uděluje,        

resp. nabyvatel licence získává oprávnění užít autorské dílo. Autor se tak omezuje        

ve výkonu svého zápovědního práva – výlučné majetkové právo užít dílo je dobrovolně 

sistováno ve prospěch nabyvatele licence, přičemž v případě jejího zániku dochází         

k opětovné konsolidaci uvedeného práva v osobě autora.220 

Autorskoprávní licence jako institut relativizace výlučných majetkových práv      

v umělecké nebo vědecké oblasti představuje disponibilní majetek tvořící předmět 

občanskoprávních vztahů (§ 118 ObčZ).221  

Z hlediska autorskoprávní odpovědnosti za neoprávněné ohrožení či porušení 

výlučného majetkového práva užít autorské dílo představuje licence základní liberační 

důvod.222 

                                                 
218  Srov. „smlouvy o rozšiřování díla“ [zejména nakladatelská smlouva, smlouva o divadelním 
provozování díla, scénární smlouva, smlouva o promítání filmového díla, smlouva o šíření díla rozhlasem 
či televizí a smlouva o přenosu díla na zvukový snímek nebo na podobné záznamy] upravené                   
v § 28 a násl. zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,         
a „smlouvy o šíření díla“ [zejména nakladatelská smlouva, smlouva o veřejném provozování díla, 
smlouvy o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla, smlouva o šíření snímků 
zvukového záznamu díla a smlouva o vysílání díla rozhlasem či televizí] obsažené v § 19 a násl. zákona          
č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
219  Návrh nového občanského zákoníku obsahuje úpravu jednotné typové licenční smlouvy 
k předmětům duševního vlastnictví s respektováním specifik vybraných předmětů ochrany.   
220  Pojem „licence“ (licentia) pochází z latiny: lat. „licet“ znamená dovolení.   
221  Autorskoprávní licence je výrazem ústavně garantovaného práva provozovat hospodářskou 
činnost v oblasti literatury anebo jiného umění či vědy (čl. 26 LZPS). Podle § 1 zákona č. 151/1997 Sb.,    
o  oceňování  majetku  a  o  změně  některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 
předpisů, ji lze zásadně ocenit.  
222  Telec, Tůma (2007) : 479-480. 
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Stávající úprava upustila od přísnosti autorskoprávní ochrany a kogentního 

režimu smluvního práva vedoucího k absolutní neplatnosti právních dispozic a posílila 

právní jistotu subjektů autorskoprávních vztahů zavedením principu smluvní volnosti 

a rovnosti práv. Významné je v této souvislosti především stanovení zásady 

bezformálnosti licenční smlouvy (§ 46 odst. 4 AZ) – udělení oprávnění užít autorské 

dílo může být sjednáno nejenom písemně, ale také ústně, nebo dokonce 

konkludentně.223 Písemná forma se vyžaduje pouze u výhradních licencí                           

(§ 46 odst. 4 AZ), hromadných a kolektivních smluv (§ 101 AZ) a smluv s autory 

audiovizuálních děl (§ 63 odst. 3 AZ) a děl audiovizuálně užitých (§ 64 odst. 1 AZ).224 

Novela autorského zákona z r. 2006225 zavedla s ohledem na specifika sítí 

elektronických komunikací (zejména pak počítačové sítě Internet) možnost veřejného 

návrhu na uzavření licenční smlouvy (§ 46 odst. 5 AZ)226 a neadresné akceptace návrhu 

(§ 46 odst. 6 AZ).227  

Autorovi je umožněno plně disponovat se svými výlučnými majetkovými právy 

v rámci autonomie vůle. Ochranu jeho zájmů zabezpečuje především institut absolutní 

neplatnosti právních úkonů učiněných v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 ObčZ)     

a právo na odstoupení od licenční smlouvy uzavřené v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek (§ 49 ObčZ). Platný autorský zákon zároveň zlepšuje vyjednávací pozici 

autora tím, že v případě neexistence smluvního ujednání zakotvuje úpravu pro něj 

výhodnější. 

Nestanoví-li autorský zákon jinak, aplikují se v oblasti smluvního práva        

subsidiárně podle povahy obecná ustanovení občanského, popř. obchodního zákoníku    
                                                 
223 Z opačného principu vycházela úprava obsažená v § 22 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech 
literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
224  Písemná forma se vyžaduje rovněž pro případ odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu 
jeho přesvědčení (§ 54 odst. 1 AZ), pro postoupení licence (§ 48 odst. 2 AZ ve spojení                               
s § 524 odst. 1 ObčZ) a nepřímo též pro odstoupení od výhradní licenční smlouvy (§ 40 odst. 2 ObčZ). 
225  Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 
226  Předmětná úprava se často využívá při sjednávání licenčních smluv pro užití volně šiřitelných 
počítačových programů zpřístupněných se zdrojovým kódem (freeware, shareware, open source     
software aj.). [Telec, Tůma (2007) : 492] 
227  Nejčastěji jde o akceptaci formou porušení obalu rozmnoženiny díla (shrinkwrap)                
anebo o digitální akceptaci v dialogovém okně, které obsahuje návrh příslušné licenční smlouvy a slouží 
jako technická podmínka zpřístupnění díla (clickwrap), popř. o jinou digitální akceptaci v dialogovém 
okně, jež pouze odkazuje na webovou stránku s obsahem návrhu licenční smlouvy (browsewrap).    
[Telec, Tůma (2007) : 492] 
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o závazkových vztazích. Při absenci výslovné zákonné úpravy se postupuje cestou 

analogie. 

Vzhledem k tomu, že autorský zákon neobsahuje výslovné vymezení kogentního 

a dispozitivního práva, je třeba vycházet z § 2 odst. 3 ObčZ, podle něhož účastníci 

občanskoprávních vztahů si mohou upravit vzájemná práva a povinnosti dohodou 

odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy 

konkrétního ustanovení nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Zákonná úprava 

smluvního autorského práva (lex contractus) má v důsledku zásady smluvní svobody     

a autonomie vůle zásadně dispozitivní charakter.228 Výjimku představují instituty 

reflektující nutnost ochrany hospodářsky slabší strany [zákaz udělení licence k užitím, 

která nejsou v době uzavření smlouvy známa (§ 46 odst. 2 AZ); právo autora                

na odstoupení od licenční smlouvy pro nečinnost nabyvatele a pro změnu autorského 

přesvědčení (§ 53 AZ, § 54 AZ)] a dobré víry třetích osob [požadavek písemné formy    

u výhradní licence (§ 46 odst. 4 AZ)].  

 

Za subjekty autorskoprávního licenčního závazkového vztahu lze označit 

poskytovatele licence [licencianta] a nabyvatele licence [licenci(on)áře / licenciáta]. 

Poskytovatelem licence je v prvé řadě autor díla, dědic či stát jako nabyvatel 

odúmrti (§ 26 odst. 2 až 4 AZ), fyzická či právnická osoba, která vykonává ex lege 

svým jménem na svůj účet majetková autorská práva k dílu (tj. zaměstnavatel         

podle § 58 odst. 1 AZ, objednatel podle § 58 odst. 7 AZ a § 59 odst. 2 AZ), popř. jiná 

osoba oprávněná uzavřít licenční smlouvu svým vlastním jménem na účet autora. 

Uděluje-li licenci kolektivní správce jako nepřímý zástupce ve smyslu § 100 odst. 2 AZ, 

stává se sám subjektem autorskoprávního licenčního vztahu. V případě přímého 

(zákonného / smluvního) zastoupení zůstává uvedeným subjektem zastoupený               

(§ 100 odst. 3 AZ). Nabyvatelem licence může být v zásadě jakákoliv fyzická               

či právnická osoba.229  

Při absenci normativního vymezení se „uživatelem“ rozumí osoba, která 

autorské dílo skutečně užívá, tj. která svým faktickým jednáním uskutečňovaným         

                                                 
228  Naproti tomu úprava zákonných licencí má kogentní povahu (§ 29 odst. 1 AZ). 
229  Kříž a kolektiv (2005) : 154; Telec, Tůma (2007) : 484. 
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na vlastní odpovědnost naplní zákonné znaky užití autorského díla. Změny nastávají 

v případě postoupení licence a poskytnutí podlicence (sublicence).  

Při postoupení licence dochází na základě postupní smlouvy uzavřené          

mezi postupitelem a postupníkem ke změně osoby nabyvatele. Uvedený institut 

inkorporuje převzetí povinnosti k využití licence, ledaže by tento závazek smluvní 

strany vyloučily.230 K postoupení licence (ať už v úplném anebo částečném rozsahu) se 

s výjimkou prodeje podniku či jeho části vyžaduje písemný souhlas autora. Postupitel je 

povinen informovat o postoupení licence a o osobě postupníka poskytovatele licence.231 

S postoupením licence se lze v praxi nejčastěji setkat u uměleckých děl využívaných 

v reklamním průmyslu a také v případech, kdy předmětná práva tvoří obsah jiného 

práva duševního vlastnictví (např. ochranné známky či průmyslového vzoru). 

Na základě podlicence (sublicence) uděluje nabyvatel licence (licencionář) 

podlicenčnímu nabyvateli (sublicencionáři) oprávnění užít autorské dílo, a to nanejvýš 

v rozsahu licence poskytnuté licenciantem, přičemž jak subjektivní autorské právo,     

tak udělená licence zůstávají nedotčeny. Podlicenčnímu nabyvateli (sublicencionáři) je 

formou odkazu dispozitivně uložena povinnost podlicenci (sublicenci) využít.              

Za využití licence ovšem odpovídá autorovi licenční nabyvatel (licencionář), jemuž se 

zachovává možnost odstoupit od podlicenční smlouvy pro nečinnost výhradního 

podlicenčního nabyvatele (sublicencionáře) [§ 53 AZ, § 57 AZ]. Pro podlicenční 

smlouvu jinak platí obdobně ustanovení o licenční smlouvě (§ 57 AZ).  

Autorskoprávní úprava připouští v souladu se zásadou nemo plus iuris rovněž 

řetězení podlicencí (sublicencí): právo podlicence (sublicence) může zahrnovat 

oprávnění licenčního nabyvatele (licencionáře) udílet svolení k poskytování dalších 

podlicencí (sublicencí) ze strany podlicenčního nabyvatele (sublicencionáře) třetím 

osobám, ledaže by z projevu vůle poskytovatele licence vyplývalo, že s případnými 

změnami osob oprávněných k užití autorského díla nesouhlasí. Vždy se však vyžaduje 

jak svolení poskytovatele licence, tak všech předchozích poskytovatelů podlicencí 

(sublicencí).232  

                                                 
230  Při postoupení licence dochází zpravidla i k převzetí dluhů a postoupení pohledávek 
z autorskoprávní licenční smlouvy. [Kříž a kolektiv (2005) : 158; Telec, Tůma (2007) : 504] 
231  Případné sankce za nesplnění uvedené informační povinnosti je třeba stanovit smluvně.   
232  Telec, Tůma (2007) : 503-504.  
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 Ustanovení § 46 odst. 1 AZ vymezuje pojmové znaky typové autorskoprávní 

licenční smlouvy (essentialia negotii), jejichž nesplnění vede k absolutní neplatnosti 

příslušného ujednání (§ 39 ObčZ): 233 

o určení autorského díla 

Autorské dílo musí být specifikováno tak, aby vyhovělo požadavku 

určitosti právního úkonu (§ 37 odst. 1 ObčZ). Zpravidla se tak děje určením 

názvu, autora, druhu, obsahu a vyobrazení díla, data jeho vydání                  

či zveřejnění a technicky standardizovaného identifikačního údaje           

[např. čísla Mezinárodního standardního číslování knih, časopisů a hudebnin 

(ISBN, ISSN, ISMN) anebo údaje o evidenci díla v některém                        

z veřejnoprávních rejstříků].  

o projev vůle poskytnout oprávnění užít autorské dílo (tj. licenci) 

Udělení licence má charakter nepravého (konstitutivního) projevu 

vůle, jímž autor, popř. jiný oprávněný subjekt zřizuje ve prospěch třetí osoby 

právo užít autorské dílo.234 I když předmětné právo zůstává autorovi nadále 

zachováno, je v jeho dalším výkonu omezen udělenou licencí. 

V případě zániku licence se uplatní tzv. konsolidační princip,         

podle něhož se autorské právo obnoví do své původní šíře.  

o ujednání o autorské odměně235  

Právo na zaplacení odměny za užití autorského díla je na rozdíl        

od předchozích zákonných úprav236 konstruováno jako právo relativní 

povahy působící inter partes, tj. jako pohledávka vyplývající                       

ze závazkových vztahů vznikajících obvykle na základě typové 

autorskoprávní licenční smlouvy, která tvoří součást věřitelského majetku 

                                                 
233  V konkrétním případě však může jít o atypickou smlouvu podle § 51 ObčZ a § 491 odst. 1 ObčZ 
ve spojení s čl. 2 odst. 3 LZPS.  
234  Nauka poukazovala na to, že sám pojem „konstitutivní převod“ je vnitřně rozporný.             
[Knap, Kunz (1981) : 127] 
235  Odměna za užití autorského díla nepředstavuje cenu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,               
o cenách, ve znění pozdějších předpisů [blíže MF 161/84 118/96 ze dne 11. prosince 1996]. 
236  Srov. § 13 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 23 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a § 30 zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům 
literárním, uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů, které 
vycházely z absolutního pojetí majetkového autorského práva na odměnu za tvůrčí práci. 
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poskytovatele licence. Nejde tedy o právo absolutní povahy, které by 

spadalo do výlučných majetkových autorských práv. Oproti předchozí 

úpravě237 se autorská odměna poskytuje za udělení oprávnění užít autorské 

dílo, nikoliv za užití samotné. 

V případě neoprávněného užití autorského díla nevzniká autorovi 

přímý nárok na uhrazení autorské odměny, nýbrž toliko odpovědnostní 

nároky z (kvazi)deliktních právních vztahů (především z odpovědnosti        

za škodu a bezdůvodného obohacení). 

 

Mezi možnými způsoby smluvního ujednání o autorské odměně lze 

rozlišovat 

� výslovné ujednání o autorské odměně: 

o ujednání o výši autorské odměny,  

o ujednání o způsobu určení výše autorské odměny.238 

V praxi se autorská odměna určuje nejčastěji 

pevnou částkou anebo v závislosti na výnosu 

z hospodářského zhodnocení (exploatace) díla –      

tzv. výnosová / proporcionální / podílová odměna 

(profit participation).239 Může být rovněž sjednána 

v symbolické výši, je-li míněna vážně. 

                                                 
237  Srov. § 13 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
238  Přestože návrh novely autorského zákona z r. 2006 počítal se zavedením spravedlivé (přiměřené) 
licenční odměny, konečné znění zákonného textu uvedený institut vypustilo a uložilo stranám toliko 
povinnost zohlednit při sjednávání smlouvy účel (kauzu) licence, způsob a okolnosti užití díla a územní, 
časový a množstevní rozsah licence (§ 49 odst. 7 AZ). Nedodržení předmětné povinnosti však nezakládá 
neplatnost licenční smlouvy.  
 Autoři komentářové literatury vedení prof. J. Křížem mají za to, že současný autorský zákon 
plně respektuje právo autora na přiměřenou (spravedlivou) odměnu, zakotvené např. v čl. 11 bis odst. 2 
RÚB, čl. 13 odst. 1 RÚB a v čl. 4, 5 odst. 2 písm. a), b), e) směrnice Rady 92/100/EHS, o právu pronájmu 
a půjčování a o některých právech příbuzných právu autorskému v oblasti duševního vlastnictví, ať již 
úpravou jiných majetkových práv [tj. práva na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla     
(§ 24 AZ), práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní 
potřebu (§ 25 AZ), práva autora na přiměřenou odměnu (§ 49 odst. 3 AZ)] anebo úpravou práva              
na tzv. přiměřenou dodatečnou odměnu [§ 49 odst. 6 AZ, § 58 odst. 6 AZ]. [Kříž a kolektiv (2005) : 95] 
239  Pokud byla výše odměny stanovena v závislosti na výnosech z využití licence, je nabyvatel 
povinen umožnit autorovi kontrolu své účetní dokumentace a předkládat mu pravidelná vyúčtování 
odměny.  
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Z kogentního ustanovení § 49 odst. 6 AZ, které 

zakotvuje tzv. bestsellerovou doložku, vyplývá,         

že zákonná úprava preferuje stanovení výše autorské 

odměny v závislosti na zisku dosaženém nabyvatelem 

licence z využití díla – pokud si strany licenční 

smlouvy nesjednaly výnosovou odměnu, vzniká 

autorovi právo na přiměřenou dodatečnou odměnu,   

je-li sjednaná odměna vzhledem k zisku nabyvatele 

licence z užití díla a k významu díla pro dosažení 

tohoto zisku příliš nízká. Posouzení přiměřenosti 

dodatečné odměny je přitom otázkou právní (quaestio 

iuris).  

� konkludentní ujednání o úplatnosti udělené licence, vyplývající 

z jednání smluvních stran o uzavření licenční smlouvy, kdy se 

aplikuje nevyvratitelná zákonná domněnka autorské odměny ve výši 

obvyklé;240  

� výslovné ujednání o bezúplatnosti licence.  

Autor se může rovněž nároku na zaplacení sjednané odměny 

vzdát za podmínek stanovených v § 574 ObčZ. Nejde o jednostranný, 

nýbrž o dvoustranný právní úkon, který ke své platnosti vyžaduje 

písemnou formu. 

Ve vztahu k tématu práce lze konstatovat, že stávající zákonná úprava 

zjednodušila uveřejňování příspěvků recipientů – čtenářů v médiích, a to upuštěním     

od požadavku písemné formy licenční smlouvy a úplatnosti udělené licence.  

 
Obdobně jako předchozí předpisy241 i platný autorský zákon ukládá                

(byť dispozitivně) povinnost udělenou licenci využít, a to jménem a na účet, 
                                                 
240   „Obvyklost“ autorské odměny se posuzuje podle smluvních podmínek obdobných obsahu 
daného ujednání v době uzavření smlouvy. Jde o otázku skutkovou (quaestio facti). 
241  Srov. § 22 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; § 28 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; § 20 zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, 
uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů; § 20 zákona          
č. 197/1895 Ř. z., o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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odpovědnost a náklady uživatele. V případě výhradní licence zůstává autorovi 

zachováno oprávnění odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele.242 Povinnost užít 

autorské dílo může být splněna prostřednictvím podlicenčního nabyvatele 

(sublicencionáře), následky nesplnění této povinnosti se však přičítají vždy 

pouze licencionáři.   

 

                                                 
242  Kogentní ustanovení § 53 odst. 1 AZ umožňuje autorovi odstoupit od typové autorskoprávní 
licenční smlouvy, nevyužívá-li nabyvatel výhradní (ať už zavazující či opravňující) licenci vůbec     
anebo nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy, ledaže by nevyužití 
licence bylo způsobeno okolnostmi spočívajícími převážně na straně autora, zejména v důsledku 
neodevzdání autorského díla anebo jiného druhu nedostatečné součinnosti. Předmětná úprava se snaží 
zabránit spekulativnímu nabytí výhradní (zejména opravňující) licence s cílem blokovat další možná užití 
díla. Odstoupení se uskutečňuje jednostranným právním úkonem písemné formy; smlouva se ruší ex nunc 
dnem doručení odstoupení nabyvateli licence. 

Možnost autora odstoupit od typové autorskoprávní licenční smlouvy je vázána na splnění 
následujících podmínek:  

a) existence výhradní licence, 
b) nevyužívání, popř. (ve vztahu k rozsahu licence) nedostatečné využívání licence 

nabyvatelem, 
c) vznik značně nepříznivých následků oprávněným zájmům autora, 
d) příčinná souvislost mezi b) a c), 
e) výzva nabyvateli licence obsahující upozornění na možnost odstoupení od licenční smlouvy 

pro nečinnost (s výjimkou situace, kdy by využití oprávnění nabyvatelem nebylo možné 
anebo kdy by nabyvatel prohlásil, že licenci nevyužije), 

f) uplynutí smluvené nebo dispozitivně stanovené lhůty. 
 Není-li odchylné dohody, nemůže autor odstoupit od licenční smlouvy dříve nežli                  
před uplynutím dvou let od poskytnutí licence, resp. od odevzdání díla, bylo-li dílo odevzdáno                
až po udělení licence. U příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce      
a u ostatního periodického tisku jeden rok (§ 53 odst. 3 AZ). 

V případě opravňující licence ukládá kogentní ustanovení § 53 odst. 6 AZ autorovi povinnost 
vrátit bezdůvodné obohacení (tj. vyplacenou autorskou odměnu), pokud nečinností nabyvatele licence 
nevzniklo prodlení. Byla-li licenční smlouva sjednána jako zavazující, je nabyvatel licence povinen 
uhradit plnou výši autorské odměny, i když ji nevyužil, popř. využil jenom částečně. Nabyvateli licence 
naproti tomu vzniká vůči autorovi nárok na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s odstoupením 
od licenční smlouvy, existuje-li pro úhradu důvod zvláštního zřetele. 
 Ustanovení § 54 odst. 1 AZ reflektuje hodnotový postoj tvůrce k jeho dílu – zakotvuje právo 
autora odstoupit od licenční smlouvy opravňující k užití dosud nezveřejněného díla pro změnu 
přesvědčení, pokud by zveřejněním díla byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. 
Zatímco změnu autorského přesvědčení není třeba kvůli subjektivní povaze dokazovat, posouzení vzniku 
značně nepříznivé újmy osobním zájmům autora odvisí od objektivních okolností a jako právní otázka 
(quaestio iuris) přísluší zásadně soudu – může spočívat např. v zásahu do dobrého jména, pověsti, cti 
anebo soukromí autora. Předmětné právo zaniká z povahy věci prvním oprávněným zveřejněním 
autorského díla.  

Vzhledem k tomu, že dochází k odstoupení od licenční smlouvy bez porušení právní povinnosti 
ze strany nabyvatele, je licencionáři přiznán nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku odstoupení 
autora. Za další projev spravedlivého vypořádání mezi smluvními stranami a prostředek, který by měl 
zamezit spekulacím při realizaci uvedeného oprávnění, lze považovat garanci majetkového                       
a postupitelného práva na přednostní uzavření licenční smlouvy s původním nabyvatelem licence,            
a to za podmínek srovnatelných s podmínkami prvotní licenční smlouvy.  

I přes kogentnost § 54 AZ mají smluvní strany možnost sjednat úpravu pro autora výhodnější     
(§ 2 odst. 3 ObčZ ve spojení s § 497 ObčZ).  
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Pravidelné obsahové náležitosti typové autorskoprávní licenční smlouvy 

(naturalia negotii) tvoří: 

1. způsob užití díla;243  

2. rozsah užití díla: 

a. územní rozsah licence,  

b. časový rozsah licence,244 

c. množstevní rozsah licence, tj. počet jednotlivých užití díla,245  

d. věcný rozsah licence, tj. jakékoliv jiné omezení licence, je-li 

dostatečně technicky a hospodářsky odlišitelné (např. omezení 

účelem licence anebo počtem účastníků kabelových rozvodů 

televizního signálu);246  

3. čas užití díla; 

4. součinnost autora, zejména závazek předat nabyvateli licence hmotný 

substrát zachycující vyjádření díla ve znění tzv. poslední ruky anebo 

povinnost podílet se na uvádění díla ve známost (formou autogramiád 

apod.); 

5. ujednání o výhradnosti (exkluzivitě) licence, tj. o omezení výlučného 

autorského práva poskytovatele licence co do množství užití díla třetími 

osobami i jím samotným; 

6. právo podlicence (sublicence);  

7. souhlas s postoupením licence.247 

                                                 
243   Podle autorů komentářové literatury pod vedením prof. I. Telce je třeba interpretovat pojem 
„způsob užití“ extenzivněji nežli v případě demonstrativního výčtu možných způsobů užití děl                 
(§ 12 odst. 4 AZ), a sice jako jakoukoliv metodu užití díla vymezenou pomocí zevních znaků, kterou lze 
technicky a hospodářsky odlišit. [Telec, Tůma (2007) : 489] 
244  Dobu trvání oprávnění užít autorské dílo je třeba striktně odlišovat od doby trvání licenční 
smlouvy. Nejzazší hranici pro stanovení rozsahu licence z časového hlediska představuje okamžik 
uplynutí doby trvání výlučných majetkových autorských práv k dílu. 
245  V případě absence či neplatnosti ujednání o územním, časovém a množstevním rozsahu licence 
z důvodu neurčitosti se postupuje podle § 50 odst. 2, 3 AZ. 
246  V případě absence ujednání o věcném rozsahu licence se aplikuje ustanovení omezující licenci 
účelem jejího udělení (§ 50 odst. 2 AZ). 
247  Telec, Tůma (2007) : 481-482.  

Zvláštní obsahové náležitosti licenčních smluv předepisují některé veřejnoprávní předpisy.      
Tak např. § 4 odst. 2 AVZ ukládá výrobcům českých audiovizuálních děl, resp. distributorům 
cizozemských audiovizuálních děl, jejichž obsah by mohl ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj 
nezletilých, povinnost stanovit věkovou hranici přístupnosti těchto děl a uvést ji ve smlouvě 
s distributorem. 
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Podle způsobu a rozsahu užití díla se rozlišují licence omezené a neomezené,   

na základě mnohosti jejich předmětu licence individuální a hromadné.  

 

Ustanovení § 46 odst. 2 AZ omezuje dispozitivní autonomii smluvních stran 

zákazem stanovení takových způsobů užití děl, které nejsou v době uzavření licenční 

smlouvy objektivně, především z technologického hlediska, známy (pro zajímavost – 

veřejnoprávní Česká televize zřídila v r. 2007 licenční oddělení, jež mělo za úkol 

zrevidovat spisový materiál jednotlivých pořadů a v případě potřeby jej doplnit o nové 

způsoby užití v souvislosti s počítačovou sítí Internet). Předmětná autorskoprávní 

úprava je však zbytečná, neboť v plném rozsahu vyplývá z obecné soukromoprávní 

zásady určitosti právních úkonů (§ 37 ObčZ) a zákazu vzdání se práv, která mohou 

v budoucnosti teprve vzniknout (§ 574 odst. 2 ObčZ). 

 

Z hlediska výhradnosti (exkluzivity) lze autorskoprávní licence diferencovat na: 

1. nevýhradní licence – poskytovatel licence není omezen v možnosti udělit 

licenci třetím osobám, popř. dílo sám v rozsahu licence užít; 

2. výlučné výhradní licence (úplná výhradnost) – poskytoval licence nesmí 

udělit tutéž licenci třetím osobám a sám je povinen zdržet se výkonu práva 

užít autorské dílo způsobem, k němuž licenci udělil; 

3. omezené výhradní licence (výhradnost omezená ve prospěch autora) – 

poskytovatel licence sice nesmí udělit tutéž licenci třetím osobám, není však 

povinen zdržet se výkonu práva užít autorské dílo způsobem, k němuž 

licenci udělil. 248   

Určení (ne)výhradnosti licence je kromě taxativně uvedených výjimek věcí 

dispozitivní autonomie smluvních stran: není-li sjednáno jinak, platí nevýhradnost 

poskytnuté licence. Udělení licence však vždy vede k částečné ztrátě aktivní procesní 

legitimace autora (§ 41 AZ).   

V případě časové kolize mezi předcházející nevýhradní a následnou výhradní 

licencí je na základě principu ochrany nabytých práv (iura quaesita) dispozitivně 
                                                 
248  I přes absenci výslovné úpravy lze mít za to, že při zachování požadavku určitosti právních 
úkonů (§ 37 ObčZ) mohou smluvní strany v rámci dispozitivní autonomie sjednat tzv. polovýhradní 
licenci, při níž je poskytovatel licence povinen zdržet se výkonu práva užít autorské dílo v rozsahu 
udělené licence anebo není oprávněn udělit tutéž licenci vymezenému okruhu třetích osob. [Telec, Tůma 
(2007) : 499] 
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stanoveno zachování předcházející nevýhradní licence (§ 47 odst. 4 AZ). Naopak 

pozdější licence, ať už výhradní či nevýhradní, neobstojí ve smyslu zásady nemo plus 

iuris vedle dřívější výhradní licence, ledaže by nabyvatel dřívější výhradní licence 

udělil pozdějšímu nabyvateli písemný souhlas (§ 47 odst. 5 AZ). Rozhodující je v obou 

případech okamžik účinnosti projevu vůle o poskytnutí licence. 

 

Rozsah udělené licence se posuzuje nejenom podle obecných výkladových 

pravidel (§ 35 odst. 2, 3 ObčZ; § 266 odst. 1 až 4 ObchZ), ale také podle zvláštních 

pravidel stanovených v autorském zákoně.  

V prvé řadě se rozsah licence určuje na základě typové autorskoprávní licenční 

smlouvy; při absenci nebo neplatnosti smluvního ujednání se vychází z účelu licenční 

smlouvy, v ostatních případech se uplatní dispozitivní zákonná domněnka o tom,           

že licence byla poskytnuta na příslušný místní (území České republiky), časový (doba 

obvyklá) a množstevní (množství obvyklé) rozsah užití díla (§ 50 odst. 3 AZ). 

Rozsah udělené licence je vymezen rovněž negativně, a to ve vztahu k zásahu   

do výlučného osobnostního práva osobovat si autorství (§ 11 odst. 2 AZ) a práva         

na nedotknutelnost autorského díla (§ 11 odst. 3 AZ). Dispozitivní úprava § 51 AZ 

zakazuje nabyvateli v zájmu řádného využití a zhodnocení licence upravovat či jinak 

měnit dílo (popř. jeho název anebo označení autora), s výjimkou takových změn,            

u nichž lze spravedlivě očekávat, že by k nim autor vzhledem k okolnostem užití 

svolil.249 Tentýž závěr platí při spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla       

do díla souborného.  

V praxi se předmětná ustanovení uplatňují především v souvislosti s redakčními 

úpravami a požadavkem kompatibility v oblasti software. 

Mezi vedlejší obsahové náležitosti typové autorskoprávní licenční smlouvy 

(accidentalia negotii) patří např. ujednání o způsobu autorského označení                  

anebo ukončení smlouvy,250 včetně práva licenční opce.251  

                                                 
249  Ani v takovém případě nesmí nabyvatel dílo nebo jeho název měnit, pokud si autor svolení 
vyhradil i pro tyto změny a licencionáři je výhrada známa.  
250   Přechod licence v případě zániku právnické osoby nastává pouze za předpokladu, že došlo        
ke zrušení právnické osoby bez likvidace (§ 68 odst. 2 ObchZ). V opačném případě může být licence 
postoupena jen na základě právního úkonu likvidátora vedoucího k likvidaci právnické osoby                   
(§ 72 ObchZ) anebo na základě rozdělení likvidačního zůstatku (§ 75a odst. 1 ObchZ). Vyloučena není 
ani možnost prodeje podniku zrušené právnické osoby.  
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Na zánik licenční smlouvy se kromě zvláštní autorskoprávní úpravy vztahují 

obecné důvody zániku závazkových vztahů podle § 559 a násl. ObčZ a § 344 a násl. 

ObchZ, s výjimkou výpovědi.252 Ustanovení § 55 AZ, které zakotvuje dispozitivně 

přechod licence v případě smrti fyzické osoby, resp. zániku právnické osoby 

v postavení nabyvatele licence, reflektuje majetkovou povahu oprávnění užít autorské 

dílo; k ustanovení § 579 odst. 2 ObčZ je ve vztahu speciality. 

 

 

4.4.5 Licence Creative Commons 

 

Licence Creative Commons jsou mezinárodně uznávaným institutem, který 

zjednodušuje nakládání s autorskými díly, zejména v prostředí počítačové sítě 

Internet.253 Autor může pomocí standardizovaných piktogramů omezit svá výlučná 

práva vůči neomezenému počtu osob a zároveň s nimi touto formou uzavřít bezúplatnou 

licenční smlouvu, aniž by musel znát účel užití anebo totožnost licencionářů. 

Nabyvatelé licence naopak nejsou povinni vyžadovat svolení k užití díla.  

Licence Creative Commons představují styčný bod mezi licenčním režimem       

a veřejnou sférou (public domaine); zpřístupňují autorské dílo veřejnosti – typicky 

bezúplatně a pouze na základě autorem stanovených podmínek. Základ vnitrostátní 

úpravy tvoří ustanovení § 46 odst. 5, 6 AZ, která zakotvují možnost veřejného návrhu 

na uzavření licenční smlouvy a neadresné akceptace návrhu. Licence je množstevně, 

místně a časově neomezená, nevýhradní, opravňující a v souladu s § 49 odst. 2 písm. b) 

AZ bezúplatná. 

 

                                                                                                                                               
251  Podstatou majetkového práva licenční opce je sjednání dvou smluv k témuž dílu: smluvní 
strany uzavřou kromě první licenční smlouvy ještě druhou licenční smlouvu se stejným obsahem, jejíž 
účinnost stanoví zpravidla na den následující po uplynutí doby trvání závazkového vztahu založeného 
první licenční smlouvou. Vznik práv a povinností z druhé licenční smlouvy je vázán na odkládací 
podmínku, spočívající v uplatnění opce smluvní stranou, zpravidla nabyvatelem licence, o tom, že trvá   
na druhé licenční smlouvě; v opačném případě se druhá licenční smlouva marným uplynutím lhůty       
pro oznámení opce od počátku ruší.  

Předmětný institut může být sjednán jak bezúplatně, tak za úplatu, ať již v rámci původní 
autorské odměny anebo zvlášť. Při splnění podmínek § 48 odst. 1 AZ lze právo licenční opce s ohledem 
na jeho povahu stanovit jako převoditelné (§ 118 odst. 1 ObčZ). [Telec, Tůma (2007) : 483] 
252  Nauka však připouští možnost sjednat dohodu o výpovědi. [Telec, Tůma (2007) : 537] 
253  Licence Creative Commons vytvořila nezisková organizace téhož názvu, založená v r. 2001 
v americkém San Franciscu.  
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Licence Creative Commons lze udělit pomocí čtyř, resp. šesti základních 

piktogramů a jejich kombinací: 

 

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s autorským dílem: 

o Právo dílo šířit 

 Nabyvatelé licence jsou oprávněni autorské dílo šířit a zároveň 

jej zařadit do díla souborného a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit 

dál. 

 

o Právo dílo upravovat 

Nabyvatelé licence jsou oprávněni autorské dílo upravovat            

a vytvářet z něj odvozená díla. 

 

Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat: 

o Uveďte autora  

Nabyvatelé licence jsou oprávněni při splnění podmínky citace 

autorské dílo kopírovat, šířit, vystavovat, používat a upravovat. 

 

o Nevyužívejte dílo komerčně  

Nabyvatelé licence jsou oprávněni autorské dílo k nevýdělečným 

účelům kopírovat, šířit, vystavovat, používat a upravovat. Ke komerčnímu 

využití díla se vyžaduje zvláštní licenční smlouva.  
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o Zachovejte licenci 

Nabyvatelé licence jsou oprávněni autorské dílo upravovat          

a vytvářet z něj odvozená díla za předpokladu, že tato nová díla budou šířena 

pod stejnou nebo slučitelnou licencí. 

 

o Nezasahujte do díla  

Nabyvatelé licence jsou oprávněni autorské dílo kopírovat, šířit, 

vystavovat a používat. K úpravám a vytvářením odvozených děl se vyžaduje 

zvláštní licenční smlouva. 

 

Licence se uděluje tak, že se k symbolu CC (Creative Commons) připojí některý 

z výše uvedených piktogramů (popř. jejich kombinace); vytvořený symbol (tzv. licenční 

prvek) nahrazuje ©.  

 

 
 

 Zdroj: <http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/typy-cc-licenci/> 
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Vzhledem k tomu, že původní licenční verze byly vyhotoveny pouze 

v angličtině a nejsou fixovány na konkrétní právní řád, došlo v rámci organizace 

„Creative Commons“ k vytvoření mezinárodního programu „Creative Commons 

International“ zaměřeného na podporu a implementaci licencí CC do jednotlivých 

národních zákonodárství. Na území České republiky zabezpečovalo realizaci 

implementace občanské sdružení Iuridicum Remedium o.s. v součinnosti s Právnickou 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Národní knihovnou České republiky, Společností 

pro informační technologie a autorské právo a Sdružením nezávislých autorů.   

 

 

4.4.6 Mimosmluvní instituty užití děl 

 

Výlučnost majetkových autorských práv je prolomena institutem                     

tzv. mimosmluvních institutů užití děl, které vyvažují oprávněné zájmy autora,     

popř. jiných osob se zájmy celospolečenskými. Zvláštnost úpravy je dána jak důvody 

právně-politickými, tak ekonomickými (tzv. selhání trhu).  

 

Do předmětné skupiny tradičně patří  

1.  užití volného díla [§ 28 odst. 1 AZ];  

2. volná užití díla [§ 30 AZ, § 30a odst. 1 písm. a) AZ];  

3. zákonné licence, tj. oprávnění k užití autorského díla založená zákonem, 

zejména: 

a) užití díla vyloučeného z autorskoprávní ochrany z důvodu 

veřejného zájmu [§ 3 písm. b) AZ], 

b) licence k rozmnožování na papír nebo podobný podklad         

[§ 30a odst. 1 písm. b) až d) AZ],  

c) licence k užití díla v souvislosti s předvedením či opravou 

přístroje [§ 30b AZ], 

d) citace [§ 31 AZ], 

e) licence k propagaci výstavy [§ 32 AZ], 

f) licence k užití díla umístěného na veřejném prostranství         

[§ 33 AZ], 
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g) úřední a zpravodajská licence [§ 34 AZ], 

h) licence k užití díla v rámci občanských či náboženských 

obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné 

správy, v rámci školních představení a užití školního díla       

[§ 35 AZ], 

i) licence k užití souborného díla [§ 36 AZ], 

j) knihovní licence [§ 37 AZ], 

k) licence k užití děl pro zdravotně postižené a pro sociální 

zařízení [§ 38 AZ, § 38e AZ], 

l) licence pro dočasné rozmnoženiny [§ 38a AZ], 

m) licence pro fotografickou podobiznu [§ 38b AZ], 

n) licence k dílům užitého umění a architektonickým dílům                 

[§ 38d AZ], 

o) licence k příjmu rozhlasového a televizního vysílání pomocí 

společných domovních antén [§ 38f AZ]. 

p) výstavní licence [§ 39 AZ].254 

S výjimkou licence k rozmnožování na papír          

nebo na podobný podklad [§ 30a odst. 1 písm. b) až d) AZ], 

knihovní licence [§ 37 odst. 2 AZ] a licence pro sociální 

zařízení [§ 38e AZ] jde o zákonné licence bezúplatné         

(tzv. nepravé zákonné licence).255 

V zásadě lze souhlasit s komentářovou literaturou autorů v čele s prof. J. Křížem 

v tom, že rozlišování volných užití díla a zákonných licencí má dnes spíše teoretický 

význam, neboť pozitivní právo směšuje prvky obou institutů dohromady, a především    

ve světle unijní úpravy, která označuje všechny případy mimosmluvních užití děl 

                                                 
254  Zákonné licence jsou zakotveny rovněž v § 51 AZ, § 58 odst. 4, 5 AZ, § 66 odst. 1 AZ, § 72 AZ, 
§ 76 odst. 3 AZ, § 91 AZ anebo v § 92 AZ. 
255  Od bezúplatných zákonných licencí je třeba odlišovat tzv. zákonné quasilicence – zpravidla 
dispozitivně stanovená omezení související s výkonem majetkových autorských práv k dílům 
zaměstnaneckým, kolektivním, školním, soutěžním a dílům na objednávku, která sledují soukromý zájem 
osob vkládajících investici. Předmětné konstrukce jsou odvozeny od jiného závazkového vztahu 
s participací autora, přičemž právě subjekt z tohoto vztahu nabývá oprávnění ze zákonných quasilicencí. 
Vznik uvedených oprávnění se váže k uskutečnění zákonem presumovaného úkonu ze strany autora 
(akceptace pracovní smlouvy, objednávky apod.). [Telec, Tůma (2007) : 340, 556-557] 
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souhrnně jako výjimky a omezení, postrádá uvedené teoretické rozlišování praktický 

smysl.256 

 

Ad 1.  Užití volného díla 

Tzv. volným dílem se rozumí autorské dílo, u něhož uplynula doba trvání 

výlučných majetkových práv; může být užito bezplatně kýmkoliv bez jakéhokoliv 

svolení, při zachování práva zveřejnitele dosud nezveřejněného volného díla                  

(§ 28 odst. 2 AZ) a při respektování tzv. postmortální ochrany (§ 11 odst. 5 AZ).257 

Ustanovení § 29 odst. 1 AZ zakotvuje v návaznosti na úpravu obsaženou            

v „Bernské úmluvě o ochraně děl literárních a uměleckých“ a „Dohodě TRIPS“ obecné 

výkladové pravidlo ve vztahu ke všem způsobům volných užití díla a zákonných 

licencí. Výjimky a omezení autorského práva lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 

stanovených autorským zákonem a pouze tehdy, není-li takové užití díla v rozporu         

s běžným způsobem užití a nejsou-li jím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora 

(tzv. třístupňový test).258  

 

Ad 2.  Volná užití díla  

Ustanovení § 30 AZ upravuje tzv. volná užití díla – zákonem aprobovaná užití 

autorského díla ve formě zhotovení záznamu, rozmnoženiny či napodobeniny259 

výlučně k osobní potřebě fyzické osoby, jejichž účelem není dosažení přímého              

či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li zákon z tohoto 

pravidla výjimku.260 Podle převažujícího doktrinálního výkladu261 i soudní praxe262 

                                                 
256  Kříž a kolektiv (2005) : 126. 
257  Oproti předchozím autorskoprávním úpravám se dílo může stát volným výhradně v důsledku 
uplynutí doby trvání výlučných majetkových autorských práv.  
258  Srov. čl. 9 RÚB, čl. 10 WCT a čl. 5 odst. 5 Informační směrnice.  

Podrobný výklad jednotlivých prvků tzv. třístupňového testu provedl v r. 2000 Orgán               
pro provádění dohody Světové obchodní organizace v řízení mezi Evropskými společenstvími a USA,   
sp. zn. WT/DS160, na základě „Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů“, které tvoří přílohu č. 2 
„Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)“, jehož předmětem byl spor ohledně výkladu    
čl. 13 „Dohody TRIPS“. 
259  Předmětné ustanovení užívá tradičního pojmu „napodobenina“. [Löwenbach (1927) : 154] 
260  Institut volných užití díla spadá do přípustných autorskoprávních omezení ve smyslu                  
čl. 9 odst. 2 RÚB,  čl. IV bis odst. 2 VÚAP, čl. 13 „Dohody TRIPS“  a čl. 10 WCT.  

Ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. b) Informační směrnice podmiňuje možnost pořizování 
rozmnoženin pro soukromé užití fyzické osoby anebo účely, které nejsou ani nepřímo komerční, 
poskytnutím přiměřené odměny. 
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nelze předmětnou úpravu interpretovat v tom smyslu, že by umožňovala pořídit pouze 

jeden záznam, rozmnoženinu či napodobeninu díla. Tak jako v případě ostatních 

omezení autorského práva se i zde uplatňuje tzv. tříkrokový test, jímž se poměřuje počet 

vyhotovených záznamů, rozmnoženin nebo napodobenin díla a posuzuje se, nedošlo-li 

v dané situaci k excesu. 263 

Vzhledem k absenci normativní úpravy je vymezení pojmu „osobní potřeba“ 

ponecháno doktríně. Nauka zastává převážně restriktivní interpretaci a do rozsahu 

uvedeného institutu zahrnuje užití díla v soukromí fyzické osoby, tj. k účelům, 

v souladu a v rámci výkonu jejího osobnostního práva na ochranu soukromí            

(např. pro zábavu či studium), a s ohledem na rozumné uspořádání právních poměrů 

rovněž užití v domácnosti zhotovitele záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny                  

(§ 115 ObčZ) a okruhu osob jemu blízkých (§ 116 ObčZ), bez ohledu na to, jsou-li tyto 

osoby přítomny užití současně či střídavě.264 V posledních letech se připouští rozšíření 

výkladu i na vlastní vnitřní potřebu právnické osoby.265 Záznam, rozmnoženina             

či napodobenina autorského díla musí být přitom pořízena vždy na účet a odpovědnost 

uživatele.266  

Z rozsahu volných užití díla jsou vyloučeny počítačové programy, elektronické 

databáze,267 hudební a hudebně dramatická díla, pokud jde o rozmnožování jejich 

notových záznamů (§ 30a AZ), architektonická a audiovizuální díla (§ 30 odst. 3 AZ)     

a arg. a maiori ad minus také díla audiovizuálně užitá.268 

                                                                                                                                               
261  Např. Telec, Tůma (2007) : 347. 
262  Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. března 2009, sp.zn. 5 TDO 234/2009.  
263  Ustanovení § 43 odst. 1 AZ stanoví zákaz obcházet prostředky účinné technické ochrany práv 
podle autorského zákona. Pokud je zakoupený nosič díla zabezpečen uvedenými prostředky, nelze 
vyhotovovat kopie ani pro vlastní potřebu. 
264  Telec, Tůma (2007) : 345.  
265  Kříž a kolektiv (2005) : 127.  
266  Výjimku představuje volné pořizování tiskových (reprografických) rozmnoženin pro osobní 
potřebu fyzické osoby anebo vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby,          
za něž se platí příslušnému kolektivnímu správci odměna (§ 25 AZ).  
267  Podle komentářové literatury autorů v čele s prof. I. Telcem by se mělo spíše užívat pojmu 
„elektronická souborná díla“, resp. „rozmnoženiny souborných děl v elektronické podobě“, a to proto,     
že do předmětu autorského práva nespadají veškeré databáze, ale pouze takové, které splňují pojmové 
znaky souborného díla anebo které jsou jako souborná díla chráněny právní fikcí. [Telec, Tůma (2007) : 
350]  
268  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. března 2009, sp.zn. 5 TDO 234/2009: 

„Jak také vyplývá ze znění ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) autorského zákona, nelze z něj 
dovozovat, že se omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženiny díla pro osobní potřebu 
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Ad 3.  Zákonné licence 

 Za účelem zachování tematické konzistentnosti práce je v následujících 

odstavcích věnována pozornost pouze vybraným druhům zákonných licencí.  

 

Kogentní ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) AZ zakotvuje jednu ze dvou 

tradičních forem bezúplatných zákonných zpravodajských licencí – licenci k užití 

autorského díla „ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí“      

(tzv. licence k zpravodajskému užití autorského díla).269 

Základ konstituuje mimoprávní pojem „zpravodajství“, tedy referování o určité 

aktuální události všemi možnými způsoby, zejména formou provozování                 

anebo vystavení, není-li příslušný druh užití výslovně zapovězen.270 Licence se vztahuje           

i na díla nezveřejněná, nikoliv však na počítačové programy. Dílo smí být užito jenom    

v „rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu“ , tj. výlučně při plnění zpravodajského 

pověření, a užití musí bezprostředně časově a tematicky souviset s prezentovanou 

událostí či jevem.271 Licence se váže k samotné aktuální události, užití autorského díla 

má z tohoto pohledu až druhořadý charakter. 

 Při výkonu předmětné licence je třeba uvést název a zdroj díla a jméno jeho 

autora, je-li uvedení těchto údajů možné a přiměřené (§ 11 odst. 2 AZ).  

 

Dispozitivní ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) AZ upravuje další formu 

bezúplatné zákonné zpravodajské licence – licenci k převzetí některých 
                                                                                                                                               
vztahuje pouze na pořízení rozmnoženiny z originálu díla nebo z jeho legálně zakoupené kopie 
pořizovatelem rozmnoženiny, neboť v rámci omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženin       
pro osobní potřebu nestanoví toto ustanovení nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možno 
rozmnoženinu díla pro osobní potřebu pořizovat. Může se tedy jednat jak o originál, tak i o rozmnoženinu 
díla, přičemž není bez dalšího nikterak vyloučeno, aby zdrojová rozmnoženina, ze které si zhotovitel 
pořídí vlastní rozmnoženinu pro osobní potřebu, byla pořízena i na základě jednání, které je v rozporu      
s autorským zákonem (…). V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že i v naznačených směrech platí 
povinnost výkonu tohoto omezení autorského práva v souladu s výše zmíněným tříkrokovým testem.“ 
269  V oblasti mezinárodního autorského práva je možnost zpravodajského užití díla stanovena      
v čl. 10 bis odst. 2 RÚB a čl. 15 odst. 1 písm. b) Římské úmluvy.  

Na úrovni EU tvoří základ čl. 5 Informační směrnice, který vymezuje přípustné autorskoprávní 
výjimky a omezení. 
270  Předchozí autorský zákon vymezoval způsoby zpravodajského užití díla taxativně 
[„zpravodajství o aktuální události fotografií, filmem, rozhlasem nebo televizí, je-li v odůvodněné míře 
užito i díla, které je při takovéto události provozováno nebo vystavováno“ – § 15 odst. 3 písm. a)     
zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů]. 
271  Praxe zavedla tříminutový časový limit zpravodajského užití díla. [Telec, Tůma (2007) : 373] 
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zpravodajských děl.272 Podle předmětného ustanovení lze v periodickém tisku, 

televizním či rozhlasovém vysílání anebo v jiném hromadném sdělovacím prostředku 

užít v odpovídající míře dílo (popř. jeho překlad), které zpřístupňuje zpravodajství         

o aktuálních politických, hospodářských či náboženských věcech, uveřejněné již 

v jiném hromadném sdělovacím prostředku, přičemž takto převzaté dílo (popř. jeho 

překlad) je možno užít i jinak.273 Každé užití se přitom poměřuje tzv. tříkrokovým 

testem (§ 29 odst. 1 AZ).  

V této souvislosti je třeba podotknout, že pozitivní právo pojem „hromadný 

sdělovací prostředek“ (popř. „médium“) nespecifikuje. Jisté vymezení obsahuje pouze  

§ 1 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona        

č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů, který pod termín „komunikační média“ zahrnuje veškeré „prostředky 

umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, 

rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče 

audiovizuálních děl, plakáty a letáky“. Jinak se s předmětnými výrazy obvykle zachází 

jako s notorietou.274 V judikatuře se lze setkat s pojmem „sdělovací prostředek“ 275, 

resp. „veřejný sdělovací prostředek“.276 Výraz „sdělovací prostředek“ obsahují               

i příslušná ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,       

ve znění pozdějších předpisů, jakož i ustanovení § 45 odst. 2 ObchZ, kde se v případě 

klamavé reklamy za šíření údajů považuje rovněž „sdělení mluveným nebo psaným 
                                                 
272  Licenci k převzetí zpravodajského díla obsahoval poprvé § 26 zákona č. 197/1895 Ř. z., o právu 
původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. V oblasti mezinárodního autorského práva je 
převzetí děl zpřístupňujících zpravodajství o aktuálních politických, hospodářských nebo náboženských 
otázkách zakotveno v čl. 10 bis odst. 1 RÚB. Na úrovni EU lze nalézt oporu v čl. 5 Informační směrnice, 
který vymezuje přípustné autorskoprávní výjimky a omezení. 
273  S ohledem na požadavky autorskoprávní ochrany je třeba pojem „zpravodajství o aktuálních 
věcech politických, hospodářských či náboženských“ vykládat restriktivně. [Telec, Tůma (2007) : 373] 
274  Např. § 146 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;                 
§ 4 písm. l) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; § 72 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; § 3 odst. 2 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři,       
ve znění pozdějších předpisů.  
275  Např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 2005, sp. zn. ÚS 10/03. 
276  Např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. července 2002, sp. zn.                 
21 Cdo 1414/2001; rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 2005, sp. zn. 23 C 112/2004, 
nebo usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2002, sp. zn. 11 Zp 43/2002. 
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slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím 

prostředkem“. Pojmu „veřejný sdělovací prostředek“ se naopak užívá v § 98 odst. 1 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Alternativně se v pozitivním právu vyskytuje 

výraz „hromadné informační prostředky“.277  

 V návaznosti na čl. 5 odst. 3 písm. c) Informační směrnice lze pod pojem 

„hromadné sdělovací prostředky“ subsumovat veškeré druhy sdělovacích 

(informačních) prostředků. 

Autor (popř. jiná osoba vykonávající výlučná majetková autorská práva) je 

oprávněn převzetí a následné užití zpravodajského díla zapovědět; není však nezbytné, 

aby se tak stalo výslovně.278 V oblasti tištěných médiích se zpravidla v tiráži vyskytuje 

klauzule „P řetisk jen se souhlasem redakce“. V takovém případě lze v odůvodněné 

míře citovat výňatek ze zveřejněného díla pouze na základě zákonné licence stanovené 

v § 31 AZ; u kritických, vědeckých či odborných děl anebo u děl určených 

k vyučovacím účelům je možno převzít i celá drobná díla.279 Vždy však musí být 

uvedeno jméno autora (nejde-li o dílo anonymní), popř. jméno osoby, pod kterým se 

dílo na veřejnosti uvádí, a dále název a pramen díla. 

Zákonná licence k převzetí zpravodajského díla zabezpečuje zpravodajskou 

(informační) činnost hromadných sdělovacích prostředků – užití díla je bezprostředně 

limitováno zpravodajským (informativním) účelem. V oblasti médií se předmětná 

úprava uplatňuje nejčastěji ve formě převzetí slovesných děl (např. novinových             

či časopiseckých článků) z jednoho periodika do druhého anebo ve formě převzetí 

televizních reportáží do vlastního vysílání. Licence se vztahuje i na díla nezveřejněná, 

nikoliv ovšem na počítačové programy.   

                                                 
277  Např. § 32 odst. 5 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů;            
§ 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
278  Předmětná úprava koliduje s čl. 10 bis odst. 1 RÚB, který stanoví podmínku výslovnosti 
zápovědi. Stejně tak autoři komentářové literatury pod vedením prof. I. Telce poukazují na to,                  
že vzhledem k povaze zápovědi a obecným požadavkům kladeným na právní úkony jednání per facta 
concludentia v posuzovaném případě dostačující není. [Telec, Tůma (2007) : 374] 
279  Od uvedené zákonné licence je třeba odlišovat tzv. neautorskou citaci neboli doslovné citování 
výroku určité osoby. Předmětný institut nespadá do autorskoprávní oblasti, nýbrž do občanskoprávního 
režimu ochrany osobnosti fyzické osoby (§ 11 a násl. ObčZ).   
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 Při výkonu licence k převzetí zpravodajského díla je nezbytné uvést název            

a zdroj díla, jméno autora (popř. osoby, pod jejímž jménem se dílo na veřejnosti uvádí) 

a také zohledňovat požadavek souladu jednání s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 ObčZ)       

a právo autora na nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 AZ). V neposlední řadě musí být 

splněna podmínka přípustnosti převzetí – platí nevyvratitelná zákonná domněnka, podle 

níž se za přípustné považuje každé takovéto převzetí díla, nebylo-li výslovně 

zapovězeno.  

 

Ustanovení § 38f AZ upravuje tzv. licenci k příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání pomocí společných domovních antén. Podle předmětné úpravy nezasahuje   

do práva autorského „ten, kdo umožňuje příjem současného, úplného a nezměněného 

rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě komplexu 

budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních 

antén za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského nebo satelitního vysílání         

a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu“. S ohledem na čl. 5 odst. 3 písm. o) Informační směrnice 

by se uvedené zákonné ustanovení mělo vztahovat pouze na analogové, nikoliv               

i na digitální vysílání.280 

 Autorskoprávní úprava původně nepřipouštěla u společných televizních antén 

žádnou výjimku. Povinnou osobu byl provozovatel antény a předmětný způsob užití 

spadal do práv povinně kolektivně spravovaných [§ 96 odst. 1 písm. a) bod 1, 2      

písm. c) AZ v tehdy platném znění]. Změnu přinesl až zákon č. 81/2005 Sb., kterým se 

mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který uvedený institut 

začlenil mezi výjimky z výlučného majetkového autorského práva na přenos 

rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 22 AZ); úprava však zahrnovala pouze přenos 

zemského nezakódovaného analogového vysílání a do značné míry tak bránila příjmu 

digitálního televizního vysílání, ať už terestrického či satelitního. Nauka správně 

poukazovala na to, že předmětný institut vykazuje svým charakterem znaky bezúplatné 

                                                 
280  Podle předmětného ustanovení mohou členské státy stanovit výjimky nebo omezení práv                 
v určitých případech menšího významu, pokud již v rámci vnitrostátních předpisů existují výjimky nebo 
omezení, za předpokladu, že se tyto případy týkají pouze analogových užití a nenarušují volný pohyb 
zboží a služeb v rámci EU, aniž jsou tím dotčeny jiné výjimky a omezení uvedené v čl. 5 cit. směrnice. 
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zákonné licence, a proto by z legislativně systematického hlediska měl být správně 

zařazen mezi ostatní omezení autorského práva.281 

 Závěrem lze pro zajímavost uvést, že vládní návrh novely autorského zákona   

z r. 2006282 počítal v návaznosti na čl. 5 odst. 3 písm. k) Informační směrnice                

se zavedením zákonné licence k vytvoření nového díla formou karikatury, parodie, 

parafráze nebo koláže. Ve všech těchto případech by bylo možno užít cizí předlohu 

v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem a v souladu s dobrými mravy. Předmětný 

institut byl ovšem ze znění návrhu zákona nakonec vypuštěn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281  Telec, Tůma (2007) : 268. 
282  Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 
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55..    PPRRÁÁVVOO  NNAA  SSDDĚĚLL OOVVÁÁNNÍÍ     

    AAUUTTOORRSSKK ÉÉHHOO  DDÍÍ LL AA  VVEEŘŘEEJJNNOOSSTTII   

  

 

5.1 Obecná charakteristika 

 

„Sdělování autorského díla veřejnosti“  je normativně vymezeno jako 

„zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě                   

nebo bezdrátově“  (§ 18 odst. 1 AZ),283 resp. jako „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“ (§ 18 odst. 2 AZ).284 

Právo na sdělování autorského díla veřejnosti představuje generální vymezení 

výlučného majetkového práva užít autorské dílo v jeho nehmotné (imateriální) 

podobě, tj. prostřednictvím vlnové a jiné materializace bez bezpodmínečné fixace díla 

na hmotný podklad (nosič).285 S ohledem na technologický rozvoj sem kromě tradičních 

způsobů spadají veškerá užití vázaná na digitální prostředí, ať již jde o umožnění 

přístupu k dílu anebo o jeho zpřístupnění.286 Sdělováním autorského díla veřejnosti 

naopak není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takovéto 

sdělování (§ 18 odst. 3 AZ).  

 

 

                                                 
283  V oblasti mezinárodního autorského práva je právo na sdělování autorského díla veřejnosti 
upraveno v čl. 8 WCT. Čl. IV bis VÚAP reguluje veřejné provozování a provedení autorského díla a jeho 
vysílání rozhlasem či televizí. RÚB vymezuje veřejné provozování a veřejný přednes autorského díla, 
veřejný přenos tohoto provozování a přednesu [čl. 11 odst. 1, čl. 11 ter odst. 1], vysílání autorského díla, 
přenos tohoto vysílání a provozování vysílání autorského díla [čl. 11 bis odst. 1].  
 Na úrovni EU tvoří základ čl. 3 Informační směrnice, který přiznává autorům výlučné právo 
povolit nebo zakázat jakékoliv sdělování jejich děl veřejnosti, ať už po drátě či bezdrátově. 
284  Ustanovení § 18 odst. 2 AZ reflektuje úpravu obsaženou v čl. 3 odst. 3 Informační směrnice;     
do textu zákona bylo vloženo zákonem č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),   
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  

V oblasti mezinárodního autorského práva bylo právo k sdělování autorského díla veřejnosti      
na vyžádání poprvé upraveno v tzv. internetových smlouvách (čl. 8 WCT a čl. 10 WPPT). 
285  Telec, Tůma (2007) : 216.  
286  Kříž a kolektiv (2005) : 101.  
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Sdělování autorského díla veřejnosti zahrnuje  

- vyslání (emisi) objektivní materializace díla, přičemž zdrojem je buď 

výkon výkonného umělce anebo zvukový či zvukově obrazový 

záznam;287  

- přenos (transmisi) objektivní materializace díla, bez ohledu na formu 

– může se uskutečňovat jak s využitím technických přenosových 

prostředků, tak bez nich, tj. po drátě či bezdrátově, prostřednictvím 

zvukových, světelných, rádiových, televizních vln či jinak v rámci 

rádiového spektra, ve formě analogové či digitální, simultánní            

či časově neodvislé, pomocí jednosměrné anebo vícesměnné 

(interaktivní) komunikace, zejména prostřednictvím sítě elektronické 

komunikace mezi koncovými body;  

- příjem (recepci) objektivní materializace díla.288 

 

Přestože pozitivní úprava stanoví kritérium ve řejnosti jako konstitutivní znak 

výlučného majetkového práva na sdělování autorského díla veřejnosti,289 výslovně       

jej nedefinuje.290 Normativní vymezení neobsahuje ani mezinárodní autorské právo           

ani právo EU. Výkladem lze ovšem dovodit, že oba právní systémy pojímají konstrukci 

„sdělování autorského díla veřejnosti“ jako takové sdělování, které vykazuje charakter 

veřejné nabídky a které svým dosahem z hlediska sdělovatele zasahuje do veřejné sféry, 

bez ohledu na to, zdali se příjemci nacházejí v soukromém či veřejném prostoru,       

resp. jedná-li se o veřejné provozování díla za účelem dosazení zisku provozovatele               

či nikoliv.291 Rozhodující je tedy individuální neurčenost recipientů sdělování, 

vztahovaná k osobě sdělovatele, nikoliv koncového uživatele. 

                                                 
287  Podle zdroje vyslání (emise) objektivní materializace díla se rozlišují dvě základní formy 
provozování autorského díla: provozování díla živě (§ 19 AZ) a provozování díla ze záznamu (§ 20 AZ). 
288  Telec, Tůma (2007) : 217. 
289  Kritérium veřejnosti jako konstitutivní znak výlučného majetkového práva na sdělování 
autorského díla veřejnosti konstituovala rovněž ustanovení § 21, § 27, § 31 a § 36 zákona č. 218/1926        
Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (zákon o právu 
autorském), ve znění pozdějších předpisů, a § 31 zákona č. 197/1895 Ř. z., o právu původském k dílům 
literárním, uměleckým a fotografickým.  
290  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. září 2004, sp. zn. 4 Tz 124/2004:  

„Pojem ,sdělování veřejnosti´ u užití díla je zvláštním pojmem autorskoprávním, který je třeba 
odlišovat od pojmu veřejnosti, jak se vytvořil v oblasti práva veřejného.“  
291  Telec, Tůma (2007) : 219-220.  
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V návaznosti na uvedené je možno souhrnně konstatovat, že výlučné majetkové 

právo na sdělování autorského díla veřejnosti inkorporuje veškerá sdělování díla 

uskutečňovaná za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu a jakákoliv jiná sdělování, která z pohledu sdělovatele směřují vůči 

individuáln ě neurčenému okruhu osob. Z hlediska právní kvalifikace je přitom 

irelevantní, zdali se sdělování uskutečňuje na místě veřejně přístupném či nikoliv, zdali 

je vybíráno vstupné anebo jiný poplatek, resp. zdali se jedná o sdělování díla službou       

s podmíněným přístupem či neomezeně.292 

 „Sdělovatelem autorského díla“ se při absenci legální definice rozumí osoba, 

která na vlastní odpovědnost nabízí či jinak zpřístupňuje autorské dílo veřejnosti. 

Podstatou uvedeného práva je zpřístupnění autorského díla veřejnosti, nikoliv zajištění 

technického přenosu tohoto zpřístupnění. Za sdělovatele proto nelze v souladu               

s právem EU považovat provozovatele komunikačních sítí a zařízení zajišťujících 

provoz těchto sítí, který pouze odpovídá za technickou transmisi nehmotné 

materializace sdělovaného díla a její kvalitu (§ 18 odst. 3 AZ).293 Určení sdělovatele 

autorského díla veřejnosti odvisí od konkrétních skutkových okolností (quaestio facti).  

 

Ustanovení § 12 odst. 4 písm. f) AZ obsahuje demonstrativní výčet možných 

způsobů užití díla v rámci výlučného majetkového práva na sdělování autorského díla 

veřejnosti. Jedná se o 

a) tzv. práva provozovací: 

a. právo na živé provozování díla (§ 19 odst. 1 AZ), 

b. právo na přenos živého provozování díla (§ 19 odst. 2 AZ), 

c. právo na provozování díla ze záznamu (§ 20 odst. 1 AZ), 

d. právo na přenos provozování díla ze záznamu (§ 20 odst. 2 AZ), 

e. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla          

(§ 23 AZ); 

 

 

                                                 
292  Tamtéž, s. 220-221. 
293  Předmětné ustanovení koresponduje s úpravou obsaženou ve směrnici Evropského parlamentu    
a Rady 2000/31/ES, o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu, a v Informační směrnici.  



 107 

b) tzv. práva vysílací a další: 

a. právo na vysílání díla rozhlasem nebo televizí, včetně pozemního, 

družicového a kabelového vysílání a vysílání uskutečňovaného 

prostřednictvím počítačových sítí (§ 21 AZ), 

b. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla, včetně 

kabelového přenosu (§ 22 AZ); 

c) tzv. práva k sdělování díla veřejnosti na vyžádání, tj. sdělování 

autorského díla zejména prostřednictvím počítačových anebo obdobných sítí 

(§ 18 odst. 2 AZ).294 

 

Výkon práva na sdělování autorského díla veřejnosti se uskutečňuje již            

tzv. potenciální recepcí, tj. umožněním příjmu autorského díla v objektivně vnímatelné 

podobě. 

V praxi mohou nastat problémy za situace, kdy územní dosah přenosu 

(transmise) objektivní materializace díla přesahuje hranice jednotlivých států a koliduje 

tak s teritoriální působností národních zákonodárství. Vzhledem k tomu, že uvedená 

problematika není regulována ani na mezinárodní úrovni, ani v oblasti práva EU, 

vytvořila doktrína pro oblast přeshraničního družicového vysílání dva základní 

koncepční přístupy, jimiž analogicky posuzuje i ostatní formy přeshraničního sdělování 

děl.  

Prvním přístupem je tzv. emisní teorie: sdělování autorského díla veřejnosti se 

uskutečňuje v místě vyslání (emise) objektivní materializace díla. Naopak                   

tzv. komunikační teorie považuje za místo sdělování autorského díla veřejnosti 

jakékoliv místo, na němž dochází k umožnění příjmu (recepce) objektivní materializace 

díla.  

Směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů týkajících se práva 

autorského a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, 

uložila členským státům povinnost užít pro oblast družicového (satelitního) vysílání 

emisní teorii. Mimo oblast působnosti předmětné směrnice se však v zásadě celosvětové 

uplatňuje komunikační teorie a právní nauka (a rovněž i zahraniční soudní praxe) 

                                                 
294  Telec, Tůma (2007) : 216-217.  
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dovozuje její uplatnění i pro oblast sdělování autorských děl prostřednictvím 

počítačových sítí.295  

 Autorskoprávní důsledky přeshraničního sdělování děl veřejnosti na území 

České republiky mimo oblast družicového vysílání se ve smyslu zásady lex loci 

protectionis posuzují podle českého práva. Při absenci výslovné normativní úpravy se 

uvedená problematika stává předmětem výkladu. Obvykle se i s ohledem na závěry 

nauky na mezinárodní úrovni a praxi ostatních států dovozuje, že principy komunikační 

teorie je třeba aplikovat i v rámci teritoriální působnosti autorského zákona. Výkonem 

výlučného majetkového práva na sdělování autorského díla veřejnosti podle                   

§ 18 odst. 1 AZ se tedy rozumí jakýkoli akt, jímž dochází k zpřístupňování 

autorského díla v jeho nehmotné (imateriální) podobě, které je potenciálně 

seznatelné na území České republiky (byť by toto sdělování mělo původ v zahraničí), 

nestanoví-li autorský zákon jinak.296  

 Pro úplnost zbývá dodat, že ustanovení § 18 odst. 4 AZ, jež vylučuje vyčerpání 

práva autora na sdělování jeho díla veřejnosti, má pouze deklaratorní charakter – 

zásada konzumace práv autora se nevztahuje na zpřístupňování díla v nehmotné 

(imateriální) podobě.   

 

 

5.2 Sdělování autorského díla veřejnosti na vyžádání 

 

 Vznik legislativní konstrukce sdělování autorského díla veřejnosti na vyžádání, 

upravené v § 18 odst. 2 AZ, byl podmíněn nástupem komunikačních technologií             

a počítačových sítí. Podstata uvedeného institutu spočívá v elektronické formě 

přenosu (transmise) díla umožňující individuální volbu místa a času recepce,    

resp. v individuálním sdělování díla bezprostředně odvislém od požadavků příjemců - 

členů veřejnosti (tzv. on-demand). Sdělování autorského díla veřejnosti na vyžádání 

může být realizováno rovněž v určitých intervalech – recipient pak ovlivňuje okamžik 

sdělení pouze částečně (tzv. služby near-on-demand). Předmětné právo ovšem zahrnuje 

pouze taková sdělování děl veřejnosti, při nichž se místo příjmu liší od místa umístění 

                                                 
295  Tamtéž, s. 217-218.  
296  Tamtéž, s. 218.  
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přijímače recipienta. Umělecká forma sdělovaných děl a povaha jejich zachycení jsou 

přitom z hlediska autorskoprávní kvalifikace bezvýznamné.297   

Elektronickou formu přenosu (transmise) objektivní materializace díla umožňuje 

existence sítě elektronických komunikací mezi koncovými body, jejíž režim upravuje 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, a která zprostředkovává obousměrnou interaktivní komunikaci mezi sdělova- 

telem a příjemcem. Recipient přitom musí uskutečňovat aktivitu směřující k zahájení 

emise (přenosu) díla, nikoliv pouze ke spuštění technického prostředku umožňujícího 

vnímat již probíhající akt sdělování díla.  

 
 
 
 

                                                 
297   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých právních             
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách), rozlišuje „televizní vysílání“ (tj. lineární audiovizuální 
mediální službu) a „audiovizuální mediální služby na vyžádání“ (tj. nelineární audiovizuální mediální 
služby). Rozdíl mezi oběma službami tkví především v odlišné míře volnosti výběru pořadů a kontroly 
obsahu ze strany uživatelů a v dopadu na společnost. Pro audiovizuální mediální služby na vyžádání je 
signifikantní, že se „podobají televiznímu vysílání“, tj. snaží se získat stejné diváky jako televizní 
vysílání.  

„Audiovizuální mediální služba“ je definována jako „služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy   
o fungování Evropské unie, za kterou nese redakční odpovědnost poskytovatel mediálních služeb a jejímž 
hlavním účelem je poskytování pořadů široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2002/21/ES.“               
[čl. 1 odst. 1 písm. a) bod i. cit. směrnice]. Konstrukce se vztahuje pouze na audiovizuální mediální 
služby představující hromadné sdělovací prostředky – služby, které jsou určeny k příjmu podstatné části 
široké veřejnosti a které by na ni mohly mít jasný dopad, pokud jde o jejich funkci informovat, bavit         
a vzdělávat. Nezahrnuje služby, jejichž podstata nespočívá v poskytování pořadů, tedy případy, kdy 
audiovizuální obsah má vzhledem ke službě toliko podružný charakter a nepředstavuje její hlavní účel 
(např. internetové stránky s doplňkově obsaženými audiovizuálními prvky). Mimo oblast působnosti 
předmětné úpravy se nacházejí rovněž činnosti především nehospodářské povahy, které nesoutěží              
s televizním vysíláním (např. soukromé internetové stránky či služby spočívající v poskytování nebo 
šíření audiovizuálního obsahu vytvářeného soukromými uživateli za účelem sdílení a výměny v rámci 
zájmových společenství). 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) AVMSnv vymezuje pojem „audiovizuální mediální služba         
na vyžádání“, a to jako „službu informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel 
audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti          
za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném 
uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem 
audiovizuální mediální služby na vyžádání.“ Předmětná úprava upravuje poskytování komerčních 
videoslužeb na Internetu, resp. webové stránky s videi provozovanými ve formě placené služby a dále 
webové stránky, které sice jsou volně přístupné, ale provozovatel na nich prodává reklamní prostor           
a zároveň jejich obsah určuje redakce, za kterou nese odpovědnost. Poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání není z veřejnoprávního hlediska podmíněno získáním licence                  
ani registrace – poskytovatelé těchto služeb mají pouze povinnost oznámit některé údaje o službě Radě 
pro rozhlasové a televizní vysílání, která jakožto orgán dohledu vede jejich evidenci. 
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5.3 Vysílání díla rozhlasem nebo televizí  

 

5.3.1  Obecná charakteristika 

 

Vysílání díla rozhlasem nebo televizí patří mezi zákonné způsoby sdělování 

autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 AZ.  

Stávající autorský zákon uvedený institut – na rozdíl od předchozí zákonné 

úpravy298 – výslovně definuje, a to v § 21 odst. 1 AZ jako „zpřístupňování díla 

rozhlasem či televizí a jiné takové zpřístupňování díla jakýmikoli 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“. 

„Vysíláním autorského díla“ se rozumí rovněž „zpřístupňování díla současným, úplným    

a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí, uskutečňuje-li je týž 

vysílatel“ (§ 21 odst. 4 AZ).299  

Podstatou předmětného práva je především rozhlasové a televizní vysílání díla 

ve formě šíření rozhlasového a televizního signálu. Při absenci normativního 

vymezení lze usuzovat, že se jedná o zpřístupňování autorského díla původním 

vysílatelem v rámci jeho programu, přičemž i v autorskoprávní oblasti je možno 

vycházet z veřejnoprávní definice obsažené v § 2 odst. 1 písm. j) ZRTV, která              

do rozsahu pojmu „program“ zahrnuje „záměrné časové uspořádání jednotlivých 

rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání a v rozhlasovém vysílání    

i toku programových prvků; dalšími částmi vysílání se rozumí zvukové, obrazové                

nebo zvukově-obrazové části vysílání, které nemají povahu pořadu a jsou zařazovány 

mezi pořady nebo jsou jimi pořady provázeny nebo přerušovány, zejména reklama, 
                                                 
298  Ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pojímalo smlouvu o vysílání díla rozhlasem nebo televizí 
jako podkategorii zvláštní typové smlouvy o šíření díla. 
299  Vysílání díla rozhlasem a televizí upravuje čl. 11 bis odst. 1 písm. (i) RÚB – římská revize         
ze dne 2. června 1928 stanovila právo autorů udílet svolení k vysílání jejich děl rozhlasem či televizí. 
Bruselská revize ze dne 26. června 1948 rozšířila předmětné právo na veřejné sdělování děl jakýmikoli 
jinými prostředky sloužícími k bezdrátovému šíření znaků, zvuků nebo obrazů. Provozování 
rozhlasového a televizního vysílání děl obsahuje dále čl. 8 WCT jako součást výlučného autorského práva 
na sdělování děl veřejnosti.  

Na úrovni EU vymezuje pojem „televizní vysílání“ čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách), a to jako „audiovizuální mediální službu poskytovanou poskytovatelem mediálních služeb      
pro simultánní sledování pořadů na základě programové skladby“. 
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teleshopping, oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů             

a doprovodných produktů, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, ohlašování 

pořadů, zvukové a obrazové prostředky oznamující nebo oddělující vysílání obchodních 

sdělení a jiná programová interpunkce“. Do uvedené kategorie však spadají i jiná 

zpřístupňování autorských děl, v důsledku technologického rozvoje především různé 

způsoby dálkového zpřístupňování zvuků anebo obrazů a zvuků či jejich vyjádření 

počítačovými a obdobnými sítěmi formou programu (webcasting – viz dále).300 

S ohledem na pojmový znak „veřejnosti“  sdělování musí být vysílání díla 

rozhlasem nebo televizí realizováno vždy výhradně za účelem přímého či nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu, resp. musí jít o takové sdělování, které 

z pohledu vysílatele směřuje vůči individuáln ě neurčenému okruhu osob (point-to-

multipoint). Rozhlasovým a televizním vysíláním tedy není např. provozování 

průmyslové televize v komerčních objektech ani školní rozhlas. 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZRTV vymezuje „rozhlasové a televizní 

vysílání“ jako „poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci 

programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání 

veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací v podobě chráněné              

nebo nechráněné podmíněným přístupem za účelem simultánního sledování pořadů        

a dalších částí vysílání.“ „Vysílání“ ve veřejnoprávním smyslu tedy na rozdíl               

od autorskoprávní úpravy zahrnuje jak činnost provozovatele s licencí, tj. původní 

vysílání, tak činnost provozovatele s registrací, tj. převzaté vysílání.301 

 

Rozhlasový a televizní signál je možno šířit: 

a) bezdrátově, 

b) po drátě: 

i. po způsobu rozhlasu po drátě, jde-li o šíření rozhlasového 

signálu po vedení, 

                                                 
300  Komentářová literatura H. Chaloupkové a P. Holého interpretuje pojmy „rozhlas“ a „televize“ 
extenzivně, a to jako „jakékoliv prostředky sloužící k přenosu a příjmu zvuku nebo obrazu a zvuku“.      
Do uvedené kategorie autoři řadí např. i monitor počítače způsobilý k příjmu rozhlasového a televizního 
vysílání. [Chaloupková, Holý (2007) : 30] 
301  Podle § 3 odst. 1 ZRTV lze rozhlasové a televizní vysílání provozovat na základě zákona, 
licence a registrace. Současně je však třeba získat od Českého telekomunikačního úřadu individuální 
oprávnění k využívání radiových kmitočtů (viz § 17 a násl. AVMSnv). 
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ii.  v kabelových rozvodech, jde-li o šíření rozhlasového               

i televizního signálu;  

c) jinými způsoby, především prostřednictvím počítačových sítí.  

 

Rozhlasové a televizní vysílání lze diferencovat: 

  a)   z hlediska způsobu vyslání (emise) aktu sdělování díla veřejnosti: 

   -   vysílání pořadu přímým přenosem, zejména 

     i) vysílání živého provozování díla, 

     ii)  vysílání provozování díla ze záznamu, 

     iii) vysílání díla v rámci vlastních pořadů; 

-   vysílání pořadu ze záznamu;  

 b)   podle právního původu vysílaných pořadů:  

   -   vysílání vlastních pořadů, 

   -   vysílání cizích (převzatých) pořadů, tj. pořadů, k jejichž vysí- 

lání je třeba obstarat příslušná oprávnění.302  

 

Z technologického hlediska se rozhlasové a televizní vysílání uskutečňuje 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací, která zajišťuje dálkový (alespoň 

jednosměrný) přenos informací mezi vysílatelem a příjemcem, což platí i přes různé 

formy interaktivity zaváděné zejména v důsledku digitalizace vysílání (např. hlasování 

v anketách či vznášení dotazů v diskuzních pořadech). Pokud by však dvousměrnost 

bezprostředně podmiňovala spuštění aktu sdělování (zvuků anebo obrazů a zvuků) 

veřejnosti, nejednalo by se z důvodu absence programu o vysílání díla rozhlasem           

či televizí, ale o jiný druh zpřístupňování zvuků anebo obrazů a zvuků veřejnosti.  

 

 

 5.3.2  Vysílatel díla rozhlasem nebo televizí  

 

Obsah pojmu „vysílatel“ díla rozhlasem nebo televizí se posuzuje podle 

obecných pravidel stanovených pro sdělovatele autorského díla veřejnosti                     

(§ 18 odst. 1 AZ). „Vysílatelem díla rozhlasem nebo televizí“ se rozumí osoba, která    

                                                 
302  Telec, Tůma (2007) : 250-251.  
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na vlastní odpovědnost zpřístupňuje autorské dílo a odpovídá za vyslání (emisi) 

objektivní materializace díla a za její kvalitu, a to za předpokladu, že disponuje licencí 

opravňující vysílat dílo rozhlasem nebo televizí. Uvedenému subjektu obvykle přísluší 

rovněž výlučné majetkové právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vlastnímu 

(původnímu) vysílání (§ 83 a násl. AZ).303 Určení konkrétní osoby odvisí                      

od skutkových okolností (quaestio facti). V prvé řadě daný pojem inkorporuje fyzickou 

či právnickou osobu, která odpovídá za odeslání rozhlasového, televizního nebo jiného 

obdobného signálu do sítě elektronických komunikací, nikoliv ovšem bez dalšího 

provozovatel uvedené sítě, popř. jiného zařízení, jež pouze technicky umožňuje        

nebo zajišťuje provoz vysílání.304   

 

 

5.3.3 Zákonné licence rozhlasového a televizního vysílatele 

 

Ustanovení § 72 AZ a § 76 odst. 3 AZ stanoví úplatnou zákonnou licenci 

k výkonu práva užít umělecké výkony zaznamenané na zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům, jakož i zvukové záznamy samotné formou jejich vysílání 

rozhlasem či televizí. Výkonný umělec a výrobce zvukového záznamu mohou přitom 

                                                 
303  Při souběhu vícero práv duševního vlastnictví je nezbytné zajistit příslušná oprávnění k užití 
jednotlivých předmětů tvořících jejich předmět.  
304  Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) ZRTV obsahuje legislativní zkratku „provozovatel vysílání“,    
jež subsumuje „právnickou nebo fyzickou osobu, která sestavuje program, včetně služeb přímo 
souvisejících s programem, určuje způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto 
vysílání redakční odpovědnost, a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program a služby přímo 
související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související                    
s programem prvotně šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit“.  Uvedené veřejnoprávní 
vymezení je tedy obsahově užší nežli „vysílatel díla rozhlasem nebo televizí“ ve smyslu autorskoprávním. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých právních               
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách), vymezuje „poskytovatele mediálních služeb“ jako 
„fyzickou nebo právnickou osobu, která má redakční odpovědnost za výběr audiovizuálního obsahu          
v audiovizuální mediální službě a určuje způsob organizace této služby“ [čl. 1 odst. 1 písm. d)],          
resp. „subjekt televizního vysílání“ jako „poskytovatele mediální služby televizního vysílání“  [čl. 1 odst. 1 
písm. f)]. „Redakční odpovědností“ se pak rozumí „provádění účinné kontroly výběru pořadů i jejich 
chronologického uspořádání v programové skladbě u televizního vysílání nebo v katalogu                         
u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Redakční odpovědnost nemusí zahrnovat právní 
odpovědnost za poskytovaný obsah nebo poskytované služby podle vnitrostátního práva“ [čl. 1 odst. 1 
písm. c) cit. směrnice]. Úprava se nevztahuje na fyzické ani právnické osoby, které pouze šíří pořady,     
za něž nesou redakční odpovědnost třetí osoby. 



 114 

vykonávat právo na odměnu pouze prostřednictvím příslušného kolektivního správce    

[§ 96 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 AZ].305 

Úprava obsažená v § 38a odst. 2 AZ zavádí vyvratitelnou právní domněnku 

bezúplatné zákonné licence, opravňující rozhlasového a televizního vysílatele zhotovit 

záznam autorského díla vlastními prostředky pro účely svého vlastního vysílání.306 

Podmínka je splněna i tehdy, je-li záznam pořízen osobou, která jedná jménem a na účet 

vysílatele, nikoliv ovšem na objednávku.  

Předmětné ustanovení reflektuje každodenní praxi, v níž rozhlasoví a televizní 

vysílatelé pořizují pro účely svého vlastního vysílání dočasné rozmnoženiny vysílaných 

programů tak, aby je mohli v určitý čas znovu pustit. Vysílatel však musí obstarat 

příslušná oprávnění k vysílání rozmnožených předmětů ochrany. Po splnění svého 

účelu, tj. po odvysílání, je třeba záznam autorského díla zničit.  

 

 

5.3.4 Webcasting 

 

Nauka vymezuje pojem „webcasting“ jako sdělování autorského díla           

veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě Internet, a to v reálném čase v rámci 

programu sestaveného webcasterem (tzv. „real time streaming“ dat), přičemž 

recipient nemůže v rámci „vysílaného“ toku ovlivňovat sled jednotlivých prvků, neboť 

program má v každém okamžiku pro všechny příjemce stejnou podobu. Při webcastingu 

dochází k pořizování rozmnoženin autorského díla na serveru, odkud se dílo 

zpřístupňuje, popř. i při ukládání dat ve formátech vhodných pro streaming databáze.307 

                                                 
305  Ustanovení § 16a zákona č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, 
uměleckým a fotografickým (zákon o právu autorském), ve znění pozdějších předpisů, obsahovalo institut 
nucených licencí pro vysílání vydaných autorských děl provozovaných státem anebo (za dozoru a účasti 
státu) tuzemskými společnostmi. Úprava obsažená v § 18 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 16 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, 
vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila režim úplatné 
zákonné rozhlasové a televizní licence pro uveřejněná díla. Předmětný institut byl zrušen zákonem           
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a nahrazen smluvní autonomií. 
Absenci zvláštního kontraktačního režimu pro oblast rozhlasového a televizního vysílání odstranil až 
platný autorský zákon zavedením tzv. rozšířené kolektivní správy. 
306  Pořizování dočasných záznamů děl rozhlasovými a televizními vysílateli umožňuje                    
čl. 11 bis odst. 3 RÚB a čl. 5 odst. 2 písm. d) Informační směrnice. 
307  Čermák (2003) : 125; Kříž a kolektiv (2005) : 109.   
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Ve věci právní kvalifikace webcastingu prozatím nepanuje konsenzus. Názory 

oscilují mezi posouzením daného institutu jako vysílání díla rozhlasem nebo televizí    

(§ 21 odst. 1 AZ) na straně jedné a výslovně nezmíněným dalším možným způsobem 

sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1 AZ na straně druhé,             

a to zejména proto, že v případě webcastingu nejde o broadcasting (tj. o šíření z bodu   

do okruhu), nýbrž o dvoustrannou komunikaci (tj. o šíření z jednoho bodu do druhého). 

Předmětná otázka má význam pro uplatnění úpravy obsažené v § 72 odst. 1 AZ             

a § 76 odst. 3 AZ a kolektivní správu práv dle § 96 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 AZ.  

V praxi se zpravidla postupuje tak, že dotčené subjekty uzavřou smlouvu           

na „vysílání“ díla prostřednictvím počítačové sítě Internet, v níž výslovně sjednají právo 

uživatele k pořizování rozmnoženin, anebo označí užití přímo pojmem „webcasting“                     

a nespecifikují, zda jde o užití podle § 13 AZ, § 18 odst. 1 AZ anebo § 21 odst. 1 AZ. 

Obvykle nezohledňují ani zákonnou licenci na vysílání a stanoví rovnou licenci 

smluvní. 

 

 

5.3.5 Družicové (satelitní) vysílání 

 

 Ustanovení § 21 odst. 2, 3 AZ upravuje rozhlasové a televizní vysílání pomocí 

družic (satelitů).  

Normativní vymezení pojmu „družice“ zavedla za účelem harmonizace           

s čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů týkajících se 

autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém 

přenosu, novela autorského zákona z r. 2006.308 Legislativním záměrem bylo odstranit 

praxi některých členských států EU spočívající v diferenciaci aktu sdělování autorského 

díla veřejnosti podle typu použité družice. 

 

                                                                                                                                               
Mezi přístroje, které umožňují příjem televizních obsahů šířených prostřednictvím internetového 

protokolu, patří monitor počítače (a to jak ve formě stolní sestavy, tak přenosného notebooku), tablet       
či mobilní telefon (tzv. smartphone). Novost konzumace televizních obsahů pomocí těchto alternativních 
zobrazovacích zařízení dokládá skutečnost, že předmětná forma prozatím není předmětem 
peoplemetrového šetření.  
308  Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony  
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 „Družice“  je v § 21 odst. 2 AZ definována jako „družice pracující                   

na frekvenčních pásmech, která jsou  

a. podle zvláštních právních předpisů 

upravujících telekomunikace vyhrazena        

pro vysílání signálů přijímaných veřejností, 

nebo  

b. vyhrazena pro uzavřenou komunikaci                

z jednoho bodu do druhého, pokud jsou 

okolnosti, za kterých dochází k individuálnímu 

příjmu signálu, srovnatelné s okolnostmi podle 

písmene a)“.               

Na základě předmětného ustanovení se tedy „družicí“ rozumí umělý satelit 

Země využívající frekvenční pásma určená k vysílání signálů přijímaných veřejností         

anebo k uzavřené komunikaci z jednoho bodu do druhého (point-to-point 

communication), jsou-li okolnosti, za nichž se uskutečňuje individuální příjem signálu 

(tj. v prvé řadě veřejnost tohoto vysílání), srovnatelné s okolnostmi prvně jmenovaného 

případu. Do rozsahu pojmu spadají jak tzv. komunikační družice (communication 

satelite), tj. aplikované družice sloužící k zajišťování spojového (telekomunikačního) 

provozu zejména na velké vzdálenosti, tak tzv. družice pro přímé vysílání (direct 

broadcast satelite – DBS), tj. spojové družice určené k vysílání rozhlasových                 

či televizních pořadů přímo koncovému uživateli.309  

 

 „Vysílání pomocí družice“ je normativně vymezeno jako „uvádění signálů 

nesoucích zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjádření určených k příjmu veřejností 

na nepřerušený sdělovací řetěz směrem na družici a od ní zpět k zemi pod vedením 

vysílatele a na jeho odpovědnost“ (§ 21 odst. 3 AZ).310 Družicové (satelitní) vysílání 

tedy zahrnuje uvádění signálu rozhlasového a televizního vysílání na nepřerušovaný 

sdělovací řetězec, který směruje: 

 

                                                 
309  Telec, Tůma (2007) : 254.  
310  Srov. čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů týkajících 
se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
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a) směrem na družici (tzv. up-link) a odtud 

b) zpět k zemi (tzv. down-link). 

Všechny ostatní předcházející nebo následující fáze mohou být součástí 

družicového (satelitního) vysílání pouze za předpokladu, že se jedná o současný 

(synchronní / simultánní), úplný a nezměněný přenos vysílání uskutečňovaný týmž 

vysílatelem (§ 21 odst. 4 AZ). V opačném případě je možno uvažovat toliko o dalším 

možném způsobu sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1 AZ.  

Za „vysílatele družicového (satelitního) vysílání“ se považuje fyzická              

či právnická osoba, která na vlastní odpovědnost uvádí signál na nepřerušený sdělovací 

řetěz k družici a zpět k zemi a která je zpravidla vůči členům veřejnosti odpovědná       

za obsah, jenž tento signál nese.311 

Do rozsahu práva na družicové (satelitní) vysílání nespadá takové vysílání 

autorského díla pomocí družice, při němž je signál zakódován a vysílatel (popř. jiná 

osoba s jeho souhlasem) neposkytl prostředky určené k odkódování (dekrypci)         

[§ 21 odst. 3 věta druhá AZ].312 V kontextu unijního práva představuje kódované 

vysílání zpravidla službu založenou na podmíněném přístupu [směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 98/84/ES, o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem             

a služeb tvořených podmíněným přístupem];  na vnitrostátní úrovni provádí předmětnou 

úpravu zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového           

a televizního vysílání a služeb informační společnosti.  

 

 

 5.3.6 Místo uskutečnění družicového (satelitního) vysílání 

 

 Ustanovení § 21 odst. 5 AZ vymezuje v souladu s cit. směrnicí Rady 93/83/EHS,    

o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících 

při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, místo uskutečnění družicového 

                                                 
311  Telec, Tůma (2007) : 255.  
312  Srov. čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů týkajících 
se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
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(satelitního) vysílání na území členských států Evropských společenství a jiných 

smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru.313  

Předmětné normy jsou založeny na tzv. emisní teorii: k vysílání díla pomocí 

družice (satelitu) dochází na území státu, v němž jsou signály nesoucí zvuky anebo 

obrazy a zvuky, popř. jejich vyjádření určené k příjmu veřejností uvedeny pod vedením 

vysílatele a na jeho odpovědnost na nepřerušený sdělovací řetězec směrem na družici     

a od ní zpět k zemi (tzv. hlavní emisní místo). Určující je tedy místo (stát), z něhož 

pochází emise (vyslání) objektivní materializace díla. Konstrukce zamezuje souběžné 

aplikaci vícero národních úprav.  

 Uplatnění emisní teorie má zcela zásadní důsledky pro oblast smluvního 

autorského práva. Tak např. na základě výhradní typové autorskoprávní licenční 

smlouvy k družicovému (satelitnímu) vysílání se nenabývá oprávnění zamezit vysílání 

autorských děl do státu, ale naopak ze státu. Překonán je rovněž model uplatňovaný 

dlouhodobě v oblasti mezinárodní koprodukce, podle něhož koproducenti vykonávají 

práva samostatně a nezávisle podle teritoriálních a jazykových hledisek – koprodukční 

smlouva nemůže rozdělit oprávnění k družicovém (satelitnímu) vysílání do jednotlivých 

členských států EU a jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském  

prostoru, ale pouze k vysílání z těchto území.314  

 

Čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby trvání 

ochrany autorského práva a některých práv příbuzných uložil členským státům 

povinnost stanovit dvě náhradní emisní místa pro případ, že by hlavní emisní místo 

spadalo mimo území členských států Evropských společenství a jiných smluvních stran 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru a daný stát by neposkytoval 

autorskoprávní ochranu alespoň v rozsahu srovnatelném s ochranou podle unijního 

práva. 

 

                                                 
313  V oblasti mezinárodního autorského práva upravuje problematiku místa uskutečňování 
družicového (satelitního) vysílání „European Convention relating to questions on copyright law and 
neighbouring right in the framework of transfrontier broadcasting by satellite“ z r. 1994. „Brussels 
Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite“        
z r. 1974, označovaná zkráceně jako „Bruselská konvence“, uložila smluvním státům povinnost provést 
adekvátní opatření, která zabrání neautorizované distribuci jakéhokoli signálu přenášejícího program 
pomocí družice (satelitu) na své i ze svého území. Česká republika těmito úmluvami vázána není.  
314  Telec, Tůma (2007) : 258.  
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 Za tzv. první náhradní emisní místo (§ 21 odst. 6 AZ) se považuje  

1. stát, ve kterém je umístěna telekomunikační stanice,      

z níž jsou signály (nesoucí zvuky anebo obrazy           

a zvuky, popř. jejich vyjádření) určené k příjmu 

veřejností přenášeny na družici; 

2. stát, v němž je vysílatel usazen.315 

Autorskoprávní odpovědnost nese v posuzovaném případě subjekt provozující 

předmětnou telekomunikační stanici, byť by nebyl vysílatelem, anebo vysílatel uvedený 

v bodu 2.  

 

 Ustanovení § 21 odst. 7 AZ, vymezující tzv. druhé náhradní emisní místo,      

se použije za situace, kdy   

- stát hlavního emisního místa není členským státem Evropských 

společenství anebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru a neposkytuje autorskoprávní ochranu 

alespoň v rozsahu srovnatelném s ochranou podle unijního práva,       

a zároveň 

- stát prvního náhradního emisního místa není členským státem 

Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody                 

o Evropském hospodářském prostoru. 

Za místo, v němž dochází k emisi (vyslání) nehmotné materializace díla,           

se považuje členský stát Evropských společenství nebo jiná smluvní strana Dohody              

o Evropském hospodářském prostoru, v němž má vysílatel, na jehož podnět                  

se družicové (satelitní) vysílání uskutečňuje, umístěny své řídící orgány. 

Autorskoprávní odpovědnost nese vysílatel.  

 

 

 

                                                 
315  Komentářová literatura autorů v čele s prof. I. Telcem poukazuje v této souvislosti                      
na nevhodnost legislativního postupu, neboť právo EU nepojímá „území státu, kde je vysílatel usazen“, 
jako zvláštní místo emise nehmotné materializace díla formou družicového (satelitního) vysílání,      
nýbrž jako podmínku pro uplatnění emisního místa podle umístění řídících orgánů vysílatele [viz čl. 1 
odst. 2 písm. d) (ii) směrnice Rady 93/98/EHS, o harmonizaci doby trvání ochrany autorského práva        
a některých práv příbuzných členským státům]. [Telec, Tůma (2007) : 260] 



 120 

5.4 Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

 

 5.4.1 Obecná charakteristika 

 

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 22 AZ) je dalším zvláštním 

způsobem sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1 AZ. Jeho podstata 

spočívá ve zpřístupňování autorského díla současným (synchronním – simultánním), 

úplným a nezměněným (veřejným) přenosem rozhlasového či televizního vysílání 

díla, bezdrátově nebo po drátě, uskutečňovaným jiným subjektem nežli původním 

vysílatelem.316 Výlučné majetkové autorské právo na přenos rozhlasového nebo 

televizního vysílání představuje ve vztahu k tzv. původnímu vysílání podle § 21 AZ 

samostatné užití autorského díla, k němuž se zásadně vyžaduje svolení oprávněného 

subjektu.  

 

 

 5.4.2 Subjekt uskutečňující přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

 

Z důvodu absence legální definice je třeba při vymezení osoby uskutečňující 

přenos rozhlasového nebo televizního vysílání vycházet z obecných pravidel 

stanovených pro sdělovatele autorského díla veřejnosti (§ 18 odst. 1 AZ).  

„Přenositelem“ rozhlasového nebo televizního vysílání se rozumí osoba 

odlišná od původního vysílatele, která na vlastní odpovědnost přenáší tzv. původní 

rozhlasové nebo televizní vysílání a zpravidla odpovídá za přenos tohoto vysílání včetně 

jeho kvality, a to i tehdy, činí-li tak z podnětu původního vysílatele anebo na jeho 

objednávku (nestanoví-li zákon jinak). Určení konkrétního subjektu odvisí                   

od skutkových okolností (quaestio facti), z autorskoprávního hlediska je však nezbytné, 

aby tato osoba disponovala na základě typové autorskoprávní licenční smlouvy 

                                                 
316  Právo na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání upravuje čl. 8 WCT jako součást 
výlučného práva na sdělování autorského díla veřejnosti a dále čl. 11 bis odst. 1 písm. (ii) RÚB,          
který podmiňuje veřejné sdělování literárních a uměleckých děl uskutečňované nepůvodními 
organizacemi formou rozhlasového a televizního vysílání svolením autorů. 

V oblasti práva EU je výlučné autorské právo na přenos rozhlasového a televizního vysílání 
zakotveno v čl. 3 odst. 1 Informační směrnice (resp. čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/9/ES, o právní ochraně databází v případě souborných děl), jenž garantuje výlučné autorské právo 
k jakémukoli sdělování děl veřejnosti. 
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uzavřené s majitelem autorského práva, popř. s příslušným kolektivním správcem 

oprávněním k přenosu rozhlasového nebo televizního vysílání díla.  

Subjekt uskutečňující přenos rozhlasového nebo televizního vysílání se obvykle 

shoduje s (veřejnoprávním) „provozovatelem převzatého vysílání“, definovaným            

v § 2 odst. 1 písm. h) ZRTV [„právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě 

programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého 

vysílání, a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo 

prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit na základě 

oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen "registrace") podle tohoto 

zákona“]. 

Ustanovení § 72 odst. 1 AZ a § 76 odst. 3 AZ zavádí úplatnou zákonnou 

licenci k výkonu práva užít umělecké výkony zaznamenané na zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům, jakož i zvukové záznamy samotné formou přenosu rozhlasového 

nebo televizního vysílání. Výkonný umělec a výrobce zvukového záznamu však mohou 

vykonávat právo na odměnu pouze prostřednictvím příslušného kolektivního správce    

[§ 96 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 AZ]. 

 

 

 5.4.3  Kabelový přenos rozhlasového nebo televizního vysílání  

 

Ustanovení § 22 odst. 2 AZ upravuje v souladu s právem EU317 výlučné 

majetkové autorské právo na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

prostřednictvím kabelu či mikrovlnného systému.318 Důvodem zvláštního právního 

režimu je zákonný požadavek povinné kolektivní správy [§ 96 odst. 1 písm. c) AZ] – 

osoba, které vznikne oprávnění ke kabelovému přenosu vysílání, má povinnost 

uvědomit příslušného kolektivního správce do patnácti dnů ode dne vzniku tohoto 

oprávnění, tj. od veřejnoprávního aktu registrace k provozování převzatého 

rozhlasového či televizního vysílání (§ 96 odst. 4 AZ).  

                                                 
317  Srov. čl. 1 odst. 3, čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů 
týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
318  Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. (ii) RÚB pojímá právo na kabelový přenos vysílání jako součást 
výlučného autorského práva na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, a to za předpokladu, že jej 
uskutečňuje subjekt odlišný od původního vysílatele a nejsou s ním spojeny žádné zvláštní právní 
následky.  
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5.5 Provozování rozhlasového či televizního vysílání  

 

 5.5.1  Obecná charakteristika 

 

 Provozování rozhlasového či televizního vysílání díla představuje zvláštní 

způsob sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1 AZ.319 Normativně 

je vymezeno v § 23 odst. 1 AZ jako „zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem             

či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního 

vysílání“. Předmětné ustanovení vychází z konstantní judikatury českých soudů              

a reflektuje rovněž doktrinální výklady vztažené k předchozí autorskoprávní úpravě.320 

Nejčastěji se výkon práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání 

díla uskutečňuje předváděním autorského díla vysílaného rozhlasem nebo televizí 

prostřednictvím rozhlasového či televizního přijímače umístěného v prostorách 

vymezených zákaznické veřejnosti. Samotná realizace přitom nenastává faktickým 

uskutečněním příjmu vysílání (poslechem, zhlédnutím), nýbrž pouze umožněním 

objektivního vnímání vysílání, tj. potenciální recepcí (např. uvedením rozhlasového         

či televizního přijímače do obchodního odbytu). Ke zpřístupnění autorského díla tedy 

                                                 
319  Provozování rozhlasového či televizního vysílání v autorskoprávním smyslu je třeba striktně 
odlišovat od obsahově odlišného veřejnoprávního institutu téhož znění podle zákona č. 231/2001 Sb.,       
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.  

Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, č.j. 1 As 36/2006-79:  
„Použití totožného pojmu ‚provozování rozhlasového a televizního vysílání‛ v autorském zákoně 

a zákoně č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, je spíše náhodné než systematicky 
zákonodárcem zamýšlené, protože každý z těchto zákonů si tento pojem definuje autonomním způsobem. 
Provozování rozhlasového či televizního vysílání není nijak podmíněno udělením oprávnění 
k provozování takového vysílání podle zák. č. 231/2001 Sb., naopak podmínkou vzniku tohoto práva je 
buď autorství nebo uzavření licenční smlouvy s autorem díla.“ 
320  V oblasti mezinárodního autorského práva je výlučné právo na provozování rozhlasového           
či televizního vysílání díla upraveno v čl. 11 bis odst. 1 písm. (iii) RÚB ve znění bruselské revize ze dne 
26. června 1948, který přiznává autorům literárních a uměleckých děl právo udílet svolení k veřejnému 
sdělování jejich děl vysílaných rozhlasem či televizí, tlampačem nebo jiným zařízením určeným 
k přenosu znaků, zvuků či obrazů, a dále v čl. IV bis VÚAP. 

Právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla je dále garantováno čl. 3 odst. 1 
Informační směrnice (resp. čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES, o právní ochraně 
databází v případě souborných děl), který zakotvuje výlučné autorské právo k jakémukoli sdělování děl 
veřejnosti.  

V minulosti se namísto legislativní konstrukce „provozování vysílání“ užívalo pojmů „veřejný 
přednes“ a „předvádění vysílaného díla“. Např. „Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých“        
ve znění římské revize stanovila výlučné autorské právo na veřejný přednes (veřejné sdělování) díla 
vysílaného rozhlasem; stockholmská revize jej později vztáhla i na televizní vysílání. 
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dochází i tehdy, neuvede-li zákaznická veřejnost přijímač do chodu, tzn. když si 

rozhlasový či televizní přijímač nikdo nezapne.321  

Výkon práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla se 

uskutečňuje v režimu tzv. rozšířené kolektivní správy, přičemž – na rozdíl od ostatních 

způsobů užití autorských děl, na něž se uvedený institut vztahuje – autoři nemohou 

účinky hromadné smlouvy vyloučit. 

 

 

 5.5.2  Provozovatel rozhlasového či televizního vysílání 

 

Při absenci normativního vymezení je třeba subjekt vykonávající právo              

na provozování rozhlasového či televizního vysílání posuzovat podle obecných pravidel 

stanovených pro sdělovatele autorského díla veřejnosti (§ 18 odst. 1 AZ). 

„Provozovatelem rozhlasového či televizního vysílání“ se rozumí osoba,   

která na vlastní odpovědnost nabízí nebo jinak zpřístupňuje autorské dílo a obvykle 

příjemcům tohoto díla odpovídá za vyslání (emisi) objektivní materializace díla a její 

kvalitu. Zpravidla se jedná o provozovatele rozhlasového či televizního přijímače,      

bez ohledu na to, je-li provozování vysílaného díla jeho hlavní nebo vedlejší činností. 

Nerozhodné je rovněž to, zdali provozování díla vysílaného rozhlasem či televizí 

představuje hlavní element (veřejné kulturní produkce, soutěžní pořady apod.)        

anebo pouze tvoří pozadí pro jinou činnost (např. kulisa v obchodu či restauraci). 

S ohledem na pojmový znak „veřejnosti“ sdělování musí jít vždy o provozování 

rozhlasového či televizního vysílání díla realizované za účelem přímého či nepřímého 

                                                 
321  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 5 Tdo 160/2005:  

„Provádění produkce zvukově obrazových záznamů a hudebních děl za pomoci televizních 
přijímačů umístěných na konzolách uprostřed provozovny, jednoho technického zařízení sloužícího 
k projekci obrazu na zdi provozovny a reproduktorů umístěných v prostorách provozovny napojených     
na technické zařízení hi-fi věž, je užitím díla ve smyslu § 23 AZ, nikoli § 18 odst. 2 AZ.“  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, č.j. 1 As 36/2006-79:  
„Ke zpřístupnění díla vysílaného rozhlasem nebo televizí nedochází samotným umístěním 

technicky způsobilého přístroje do prostor určených k poskytování určitých služeb, jeho připojením 
k elektrické síti apod. Je jím teprve poskytnutí signálu televizního či rozhlasového vysílání, čímž je 
umožněn přístup veřejnosti k dílu, např. zpřístupněním díla prostřednictvím televizního vysílače 
umístěného v restauraci. Je přitom nerozhodné, zda tak uživatel činí v souvislosti s poskytováním určitých 
služeb nebo bez toho kontextu; podstatná je skutečnost, že dílo je zpřístupněno třetím osobám pro jejich 
osobní potřebu, nikoli pro osobní potřebu toho, kdo dílo zpřístupňuje.“ 
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hospodářského anebo obchodního prospěchu, jakož i jiné provozování, které z pohledu 

provozovatele směřuje vůči individuálně neurčenému okruhu osob.  

Určení osoby uskutečňující právo na provozování rozhlasového či televizního 

vysílání odvisí od konkrétních skutkových okolností (quaestio facti), z autorskoprávní-

ho hlediska je však nezbytné, aby tato osoba disponovala na základě typové 

autorskoprávní licenční smlouvy uzavřené s majitelem autorského práva, popř.               

s příslušným kolektivním správcem oprávněním provozovat rozhlasové či televizní 

vysílání díla. 

Provozovatelem rozhlasového či televizního vysílání v autorskoprávním smyslu 

je obvykle (veřejnoprávní) „provozovatel převzatého vysílání“, definovaný v § 2 odst. 1 

písm. h) ZRTV jako „právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě 

programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého 

vysílání, a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo 

prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit na základě 

oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen "registrace") podle tohoto 

zákona“. 

 

 

5.5.3 Provozování rozhlasového či televizního vysílání díla            

při poskytování ubytovacích služeb 

 

Za provozování rozhlasového či televizního vysílání díla v rámci poskytování 

služeb spojených s ubytováním, jsou-li přijímače umístěny v prostorách určených 

k soukromému užívání ubytovanými osobami (tj. v hotelových pokojích nebo jiných 

obdobných prostorách soukromého charakteru), přísluší autorům odměna, která nesmí 

v úhrnu za všechny kolektivní správce přesáhnout 50 % výše tzv. koncesionářského 

poplatku za jeden přístroj.322 Předpokladem je existence právního vztahu ubytování      

ve smyslu § 754 a násl. ObčZ. 

                                                 
322  Srov. § 6 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Provozování rozhlasového či televizního vysílání díla v rámci poskytování 

služeb spojených s ubytováním bylo původně novelou autorského zákona z r. 2005323 

koncipováno jako výluka z rozsahu výlučného autorského práva na provozování 

rozhlasového či televizního vysílání. Z důvodu neexistence odpovídající výjimky          

v Informační směrnici zúžil zákonodárce rozsah uvedeného práva s tím argumentem,    

že nejde o sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1 AZ, neboť            

k němu nedochází na veřejnosti. Zákonné znění bylo po celou dobu platnosti vystaveno 

velmi přísné kritice ze strany nauky, která poukazovala na rozpor jak s mezinárodním 

autorským právem, tak s právem EU.324 

 Předmětné ustanovení kolidovalo v prvé řadě s čl. 10 WCT a čl. 13 „Dohody 

TRIPS“ ve spojení s čl. 11bis odst. 1 písm. (iii) RÚB. Úprava obsažená v čl. 10 WCT      

a čl. 13 „Dohody TRIPS“ uložila smluvním státům zúžit při uplatňování RÚB všechna 

omezení nebo výjimky z práv v ní uvedených na jednotlivé zvláštní případy, které 

nejsou v rozporu s obvyklým užíváním díla a které nezpůsobují neospravedlnitelnou 

újmu oprávněným zájmům autora (tzv. třístupňový test), což zahrnuje i právo užít 

autorské dílo formou provozování rozhlasového či televizního vysílání zakotvené     

v čl. 11 bis RÚB. Ve světle těchto ustanovení shledávala doktrína vnitrostátní úpravu 

jako těžko obhajitelnou, stanovenou navíc ve prospěch jedné skupiny provozovatelů 

služeb, kteří soutěžně těžili z užívání chráněných předmětů na úkor majitelů ústavně 

zaručených práv k duševnímu vlastnictví. 

Zcela důrazně byla odmítána tvrzení předkladatelů zákona, že v případě 

provozování vysílaného díla v ubytovacích prostorech se nejedná o výjimku z rozsahu 

autorského práva, nýbrž o definiční normu k legislativnímu pojmu „sdělování 

autorského díla veřejnosti“ (arg. sdělování se uskutečňuje v soukromém prostoru,           

a proto nelze hovořit o veřejném sdělování autorského díla). Předkládaná argumentace 

směšovala nesprávně obsahově různorodé pojmy „sdělování autorského díla veřejnosti“ 

a jeho podmnožinu „sdělování autorského díla veřejnosti na veřejných místech“.         

Jak z mezinárodního autorského práva, tak z práva EU jednoznačně vyplývá, že výlučné 

majetkové právo na sdělování autorského díla veřejnosti zahrnuje i takové sdělování, 

k němuž dochází v prostorech soukromé povahy (srov. výklad k § 18 AZ).  
                                                 
323  Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
324  Kříž a kolektiv (2005) : 105; Telec, Tůma (2007) : 275-277.  
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Předmětné ustanovení odporovalo rovněž čl. 3 ve spojení s čl. 5 Informační 

směrnice, který garantuje právo na sdělování autorských děl veřejnosti a zároveň 

neumožňuje subsumovat shora vymezený případ pod taxativní výčet výjimek stanovený 

v čl. 5 cit. směrnice. Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení o porušení 

(tehdejší) SES – u Soudního dvora EU však již v té době probíhalo v tematicky stejné 

věci řízení o předběžné otázce. ESD konstatoval, že provozování rozhlasového               

a televizního vysílání díla v hotelových pokojích má charakter sdělování autorského díla 

veřejnosti – sdělování nespočívá v umístění přijímače do pokojů, nýbrž v poskytnutí 

signálu (bez ohledu na techniku přenosu). Vzhledem k tomu, že se v hotelových 

pokojích klienti rychle střídají, naplňují znaky veřejnosti coby neurčitého počtu 

potenciálních konzumentů díla.325 

 V reakci na shora uvedené soudního rozhodnutí byla následně na národní úrovni 

přijata novela, která zavedla stávající zákonné znění.326  

 

 

5.5.4 Provozování rozhlasového či televizního vysílání  

při poskytování zdravotní péče 

 

Ustanovení § 23 věta třetí AZ vylučuje z rozsahu výlučného majetkového 

autorského práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla provozování 

rozhlasového a televizního vysílání pacientům při poskytování zdravotní péče         

ve zdravotnických zařízeních. Předpokladem uvedené výluky je existence zařízení 

poskytujícího zdravotní péči podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Komentářová literatura autorského kolektivu pod vedením prof. J. Kříže v této 

souvislosti poukazuje na to, že předmětná úprava koliduje s Informační směrnicí, která 

sice připouští určité výjimky, nikoli ovšem v takovém rozsahu.327  

 

                                                 
325  Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. prosince 2006 o předběžné otázce na základě   
čl. 234 SES ve věci Sociedad General de Autores y Editores de Espańa v. Rafael Hoteles SA 
326  Zákon č. 168/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
327  Kříž a kolektiv ( 2005) : 105. 
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66..    AAUUDDII OOVVII ZZUUÁÁLL NNÍÍ   DDÍÍ LL AA  

 

 

6.1 Obecná charakteristika 

  

 Ustanovení § 27 odst. 5 AZ, které vymezuje dobu trvání výlučných majetkových 

autorských práv k audiovizuálnímu dílu, a ustanovení § 62 a násl. AZ, která regulují 

institut audiovizuálních děl, resp. děl audiovizuálně užitých představují základ úpravy 

audiovizuálního práva. 

Zvláštní právní režim audiovizuálních děl je podmíněn jejich povahou. 

Normy sledují vyvážení zájmu výrobce audiovizuálního díla (investora) na řádném 

užití tohoto díla včetně jeho hospodářského zhodnocení (exploatace) na straně jedné      

a osobnostních a majetkových práv autorů podílejících se na tvorbě audiovizuálního 

díla na straně druhé.328 

„Audiovizuální dílo“  je v § 62 odst. 1 AZ legálně definováno jako „dílo 

vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných,                           

či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, 

vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných 

zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem“.329 Pozitivní právo 

používá jednotného termínu „audiovizuální dílo“, pouze v demonstrativním výčtu děl 

uvedeném v § 2 odst. 1 AZ zmiňuje díla kinematografická coby druh audiovizuálních 

děl.330 

                                                 
328  Telec, Tůma (2007) : 585.  
329  Legální definice koresponduje s čl. 2 „Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl“, 
který vymezuje „audiovizuální dílo“ jako „každé dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu 
souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny 
zvukem, vnímatelných i sluchem“. Konstrukce inkorporovala dřívější institut „děl filmových“ a „děl 
vyjádřených podobným způsobem jako díla filmová“. Obecně se však jedná o tradiční doktrinální pojem, 
který se vyskytuje i v legislativě [např. zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření      
a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,    
ve znění zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 121/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 499/2004 Sb.]. 
330  Právo EU sice užívá pojmů „audiovizuální dílo“ a „kinematografické dílo“, a to v souvislosti     
se stanovením doby trvání výlučných majetkových autorských práv, formulačně ani obsahově je však 
nespecifikuje [srov. čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu                 
na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem 
autorským; čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících]. Naopak v rámci úpravy „práv výrobců prvotního 
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6.2 Audiovizuální dílo 

 

Audiovizuální díla představují samostatný tvůrčí celek, resp. svébytný druh 

autorského díla, který kumuluje jednotlivá díla audiovizuálně užitá a další prvky           

za účelem jeho vytvoření. „Audiovizuálními díly“ se tedy rozumí umělecká            

(popř. i vědecká) díla vyjádřená zvukově obrazovou (anebo jen obrazovou) 

podobou prostřednictvím filmové, televizní anebo jiné audiovizuální techniky. 

Příznačné je pro ně tvůrčí spojení řady výrazových prostředků z oblasti audiovize – 

barev, světla a stínů, prostoru, tvarů, zvuků aj.331  

Audiovizuální dílo vzniká autorským uspořádáním (zpracovaných                   

či nezpracovaných) děl a jiných složek audiovizuálně užitých a jako celek musí 

splňovat legální pojmové znaky díla podle autorského zákona. Za audiovizuální dílo 

proto nelze považovat prostou rutinní dovednost, která nemá charakter jedinečného 

(osobitého) výsledku tvůrčí duševní činnosti, jako např. běžné snímání sportovních 

utkání nebo divadelních představení, dokumentární záznam svatebního či promočního 

obřadu anebo záběry průmyslových kamer. 

Od audiovizuálního díla je třeba striktně odlišovat zvukově obrazový záznam    

(§ 79 odst. 1 AZ), jehož předmětem může být jak audiovizuální dílo, tak i jiná řada 

zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu (ať již 

doprovázených zvukem či nikoliv). Stejně tak nelze tvorbu audiovizuálních děl 

zaměňovat s jejich výrobou, tedy s hospodářskou činností, která je završena prvním 

fixním zachycením uvedeného díla na hmotný nosič. 

  Dříve bylo „audiovizuální dílo“ legálně definováno v § 1 odst. 1 písm. a) AVZ, 

a to jako „dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již 

doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, 

vnímatelných i sluchem, pokud je určeno k veřejnému šíření pomoci technického 

zařízení“. Uvedené veřejnoprávní pojetí podmiňovalo právní kvalifikaci způsobem užití 

                                                                                                                                               
záznamu filmu“ je normativně vymezen pojem „film“, a to jako „kinematografické či audiovizuální dílo 
anebo pohyblivé obrazové sekvence bez ohledu na to, jsou-li doprovázeny zvukem či nikoliv“  [čl. 2 odst. 1 
písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem a půjčování              
a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským; čl. 3 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany autorského práva a určitých práv 
s ním souvisejících].  
331  Kříž a kolektiv (2005) : 183; Telec, Tůma (2007) : 586-587. 
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audiovizuálního díla, zároveň ovšem (správně) neredukovalo jeho jednotlivé prvky 

pouze na díla audiovizuálně užitá, ale připouštělo i jiné složky nesplňující pojmové 

znaky autorských děl. Na audiovizuální díla v autorskoprávním smyslu, která nebyla 

určena k veřejnému šíření, se tedy předmětný zákon nevztahoval.332 V současnosti je 

třeba i ve veřejnoprávní oblasti vycházet z autorskoprávního vymezení audiovizuálního 

díla.   

 

Audiovizuální díla se z hlediska užitých tvůrčích postupů člení na 

a) díla filmová:333 

i. díla kinematografická: podstatou jejich (obvykle veřejného) 

užití je promítání kinematografickou projekcí, 

ii.  televizní díla filmová, určená k televiznímu vysílání             

(tj. televizní filmy);334  

b) díla vyjádřená obdobným způsobem jako díla filmová: 

i. díla televizní: specifický druh (obvykle uměleckých) děl, 

odlišný od děl filmových i filmově televizních, 

ii.  ostatní díla vyjádřená podobným audiovizuálním způsobem 

jako díla filmová (zejména díla videografická).335  

Rozlišování obou druhů audiovizuálních děl, tj. děl filmových 

(kinematografických)336 a televizních, je dáno nejen odlišnými uměleckými                   

a produkčně technickými způsoby jejich tvorby, ale zejména odlišnými možnostmi 

jejich užití. 

                                                 
332  Zákon č. 246/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, 
šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, předmětnou legální definici ze zákonného znění vypustil. 
333  J. Kříž rozlišuje následující druhy filmových děl: 1. hrané umělecké filmy; 2. animované filmy; 
3. filmy vědecké a dokumentární; 4. reklamní, instruktážní a náborové filmy. [Kříž (1976) : 344-345] 
334  S výjimkou soukromého užití průmyslové televize se jedná o veřejné užití. 
335  Tůma (2007) : 67.  
336  Pojem „kinematografické dílo“ je obsažen v „Evropské úmluvě o filmové koprodukci“. 
Bilaterální úmluvy o zamezení dvojího zdanění, jakož i „Všeobecná dohoda o clech a obchodu“ (GATT) 
pracují s výrazem „kinematografický film“. 

RÚB přiznává „filmovým dílům“ a „dílům vyjádřeným podobným způsobem jako díla filmová“ 
tutéž autorskoprávní ochranu jako dílům původním. Čl. I VÚAP zmiňuje „filmová díla“                             
v demonstrativním výčtu autorských děl. Čl. 11 „Dohody TRIPS“ upravuje toliko výlučné autorské právo          
na pronájem kinematografických děl. 
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6.3 Autorství audiovizuálního díla 

 

Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér (§ 63 odst. 1 AZ).337  

Podle části nauky představuje uvedená úprava výjimku z obecné zásady 

objektivní pravdivosti autorství.338  

Poněkud opačný názor zastává komentářová literatura autorského kolektivu    

pod vedením prof. J. Kříže.339 V souladu se smyslem práva EU, z něhož předmětné 

ustanovení vychází (tzn. musí mu odpovídat)340 a které umožňuje toliko stanovení fikce, 

je třeba mít za to, že platný autorský zákon užívá pojem „režisér“ pouze jako 

synonymum výrazu „autor audiovizuálního díla“, tedy jako konkrétní speciální 

označení osoby autora. Tento závěr podporuje i ustanovení § 63 odst. 2 AZ a odpovídá 

mu rovněž německá úprava (založená v otázce autorství – obdobně jako česká –           

na principu materiální pravdy), která se i přes existenci uvedené směrnice otázkou 

autorství audiovizuálního díla vůbec nezabývá, tzn. opět lze dospět k tomu,                  

že ustanovení čl. 2 cit. směrnice nelze vnímat jako nutný základ pro prolomení zásady 

pravdy, ale pouze jako možnost pro stanovení fikce. Na tomto závěru nemění nic ani 

původní zákonná formulace „považuje se“.341 Prolomení principu materiální pravdy by 

nastalo pouze tehdy, pokud by se zákonodárce rozhodl využít možnosti obsažené           

v příslušné směrnici a vedle režiséra (skutečného autora) by za fiktivní spoluautory 

označil další osoby, zejména autory některých děl audiovizuálně užitých.342 

 

                                                 
337  Mezinárodní úmluvy se otázkou autorství audiovizuálního díla nezabývají. Pouze                       
čl. 15 odst. 2 RÚB stanoví vyvratitelnou právní domněnku, podle níž se za výrobce filmového díla 
považuje fyzická či právnická osoba, jejíž jméno je na díle obvyklým způsobem uvedeno. 
338  Telec, Tůma (2007) : 597; Tůma (2007) : 70.   
339  Kříž a kolektiv (2005) : 185-186.  
340  Čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany autorského 
práva a určitých práv s ním souvisejících, stanoví fikci autorství kinematografického nebo 
audiovizuálního díla ve prospěch hlavního režiséra. Věta druhá téhož ustanovení umožňuje členským 
státům přiznat spoluautorství i jiným osobám. 
341  Zákonné znění bylo změněno novelou autorského zákona z r. 2006 [zákon č. 216/2006 Sb., 
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským    
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony]. 
342  Předchozí zákonné úpravy byly založeny na zásadě objektivní pravdivosti autorství 
audiovizuálních děl [srov. § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; § 9 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů].  
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Aby bylo možno posuzovat činnost jednotlivých osob zúčastněných na produkci 

audiovizuálních děl, je třeba nejprve osvětlit samotný tvůrčí proces vedoucí ke vzniku 

uvedené kategorie děl, a to na příkladu díla filmového (kinematografického).  

Za volbu námětu a tematickou orientaci jednotlivých skupin odpovídá hlavní 

dramaturg. Po sestavení dramaturgického plánu následuje tvorba scénáře, ať už          

z tzv. prostého či holého námětu anebo na motivy, popř. přímo přepisem jiného 

literárního díla. Scénář slouží jako podklad pro natáčení – vymezuje dějovou linii           

a obsahuje základní situační pokyny. Souběžně s tvorbou scénáře anebo těsně po jejím 

ukončení pořizují skladatel a textař hudební složku filmového (kinematografického) 

díla. Na podkladě literárního scénáře zpracovává režisér tzv. režijní scénář (režijní 

knihu), který rozčleňuje dějovou linii na jednotlivé obrazy a sekvence a stanoví rovněž 

realizační pokyny pro osoby zúčastněné na natáčení. Na základě požadavků režiséra       

a po konzultacích s kameramanem dochází k tvorbě filmové architektury a k vyhotovení 

filmových dekorací včetně kostýmů. Před zahájením natáčení zpracovává tým 

vedoucího výroby plán technických prací, tj. rozpis dílčích kroků a úkonů,                 

jenž vymezuje náplň jednotlivých natáčecích dnů včetně případných dotáček.  

 Při vlastním natáčení filmu se kromě jednotlivých herců a dalších výkonných 

umělců angažuje tvůrčím způsobem zejména režisér, který odpovídá za realizaci 

režisérského scénáře, a také kameraman, jenž má na starosti vyhotovení obrazové části 

filmového (kinematografického) díla. Naopak činnost zvukaře a osvětlovače je spíše 

technického rázu.  

Po ukončení natáčení následuje filmový střih, při němž se v souladu s tvůrčím 

záměrem režiséra vybírají nejzdařilejší záběry určené k pospojování do souvislého 

děje.343  

 

 V návaznosti na uvedené lze autora audiovizuálního díla (režiséra) vymezit 

jako (fyzickou) osobu, která za účelem uměleckého ztvárnění vlastní tvůrčí myšlenky 

usměrňuje proces tvorby audiovizuálního díla a zpravidla odpovídá i za tvůrčí 

uspořádání, popř. zpracování k tomu účelu audiovizuálně užitých děl a jiných prvků. 

Autorem je však vždy pouze ta osoba, která v daném případě vykonávala hlavní 

                                                 
343  Brabec (1977), Hladký (1982).  
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režisérskou činnost;344 posouzení odvisí od konkrétních skutkových okolností (quaestio 

facti). Koncepce autorství audiovizuálního díla vylučuje nejenom pomocné režiséry      

či asistenty režie, jež se podřizují uměleckému záměru hlavního režiséra, ale také 

všechny další osoby podílející se na procesu audiovizuální tvorby jinak nežli tvůrčí 

činností uspořadatelsko-zpracovatelskou.345 

  Podle části doktríny hraničí stávající úprava, která nepřipouští autorskoprávní 

ochranu tvůrčím výkonům kameramanským a střihačským, do značné míry 

s neústavností (čl. 34 odst. 1 LZPS). Podstata činnosti kameramanů a střihačů spočívá 

ve vyjádření umělecké myšlenky po způsobu audiovize, nikoliv po způsobu jiných 

kategorií umění. Tyto osoby povahově umělecky netvoří jiné preexistentní dílo, jež by 

bylo způsobilé k samostatnému užití, popř. k užití v rámci jiných audiovizuálních děl 

(jako je tomu kupř. u scénáře, filmové hudby nebo scény), ale audiovizuální dílo jako 

dílo jediné.346 Naopak podle autorů komentářové literatury pod vedením prof. J. Kříže 

může činnost střihačů v konkrétním případě naplnit pojmové znaky samostatného 

autorského díla nebo uměleckého výkonu.347 V nauce se však vyskytují i taková pojetí, 

podle nichž výsledek tvůrčí činnosti kameramanské a střihačské, byt povahově 

umělecký a dle konkrétních okolností i jedinečný, nelze považovat ani za dílo 

audiovizuálně užité, neboť objektivně není možné jeho užití mimo samotné 

audiovizuální dílo (tvoří jeho neoddělitelnou součást) a nemá tedy charakter 

samostatného předmětu autorského práva.348  

Za platnosti předchozí zákonné úpravy se bylo možno setkat i s názory,         

podle kterých dílo kameramana představuje „obrazovou (fotografickou) složku 

audiovizuálního díla“.349 

 

Pro posouzení vzniku práva spoluautorů k audiovizuálnímu dílu platí obecná 

ustanovení o spoluautorství (§ 8 AZ). Vždy však musí jíž o režijní činnost;                    
                                                 
344  Srov. čl. 14 bis odst. 3 RÚB.  
345  Kříž a kolektiv (2005) : 185; Telec, Tůma (2007) : 597-598.  

Ustanovení § 21 odst. 3 písm. f) AVZ sice užívá pojmu „osoby podílející se na výrobě díla“, 
autorskoprávní povahu jejich činnosti ovšem nereflektuje.  
346  Telec, Tůma (2007) : 598-599.  
347  Kříž a kolektiv (2005) : 188-189. 
348  Švidroň (1987) : 887; Tůma (2007) : 73.  
349  Kříž (1977) : 725; Kříž, Holcová, Kordač (1994) : 258.  
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za spoluautora nelze považovat např. autora předlohy, scénáře, adaptace, dialogů, 

filmové hudby, kameramana či střihače, byť by jejich příspěvek k vytvoření,             

resp. vzniku audiovizuálního díla byl rozhodující. Zpracuje-li režisér dle § 2 odst. 4 AZ 

tvůrčím způsobem literární scénář ve scénář režijní, přísluší mu kromě autorství 

audiovizuálního díla také původcovství k dílu audiovizuálně užitému. 

 

Ustanovení § 63 odst. 2 AZ reflektuje závazky vyplývající z „Úmluvy                

o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl“, která na rozdíl od jiných mezinárodních 

smluv slouží pouze k prokázání autorství prostřednictvím prohlášení zapsaného         

v Mezinárodním seznamu audiovizuálních děl, jenž vede Mezinárodní rejstřík 

audiovizuálních děl – správní jednotka Mezinárodního úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví (WIPO).350 Předmětná úprava zakotvuje vyvratitelnou zákonnou 

domněnku pravdivosti údajů obsažených v uvedeném prohlášení – konstrukce              

se neaplikuje, není-li prohlášení platné podle autorského zákona anebo odporuje-li 

jinému prohlášení v takovém rejstříku. 

Audiovizuální díla eviduje Ministerstvo kultury České republiky. Výrobcům 

českých, resp. distributorům zahraničních audiovizuálních děl je uložena povinnost 

zaslat ministerstvu do deseti dnů přede dnem zveřejnění tohoto díla na území České 

republiky evidenční list (§ 2b AVZ). 

 

 

6.4 Užití audiovizuálního díla 

 

Ustanovení § 63 odst. 3 AZ zakotvuje namísto obecného smluvního výkonu 

výlučných majetkových autorských práv zvláštní úpravu užití (zpravidla investičně 

náročných a umělecky komplexních) audiovizuálních děl formou koncentrace 

autorskoprávních oprávnění za účelem zjednodušení jednání při hospodářském 

zhodnocování uvedených děl (tzv. produkční schéma).351 Výrobce prvotního záznamu 

                                                 
350  Česká republika se „Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl“ účastní                      
od 27. února 1991. Její význam však oslabuje nepříliš vysoký počet smluvních stran. Navíc vrcholný 
orgán Unie pro mezinárodní zápis audiovizuálních děl – Shromáždění – rozhodl k 13. květnu 1993           
o pozastavení účinnosti uvedeného smluvního dokumentu.   
351  Tůma (2007) : 64, 85.  
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audiovizuálního díla získává licenci k vlastní výrobě díla a k jeho další exploataci. 

Úprava sleduje ochranu vložené investice producenta.352 

 

Výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla nabývá na základě 

dispozitivně stanovené vyvratitelné zákonné domněnky  

a) výhradní a neomezené oprávnění k výkonu práva užít audiovizuální dílo            

ve znění původním, dabovaném i opatřeném titulky; 

b) výhradní a neomezené oprávnění k užití fotografií pořízených při vyhotovení 

prvotního záznamu audiovizuálního díla;353 

c) právo podlicence k uvedeným oprávněním.354   

Předmětná oprávnění se nabývají na základě (zpravidla licenční) smlouvy,       

pro niž je obligatorně stanovena písemná forma a jejíž obsah tvoří licence k  zachycení 

díla na prvotní záznam.355 Podmínka písemné formy však není příliš praktická,        

neboť lze mít za to, že v případě realizace písemného právního úkonu smluvní strany 

samy upraví okolnosti užití audiovizuálního díla.356 

Režisérovi přísluší autorská odměna v obvyklé výši [§ 63 odst. 3 písm. b) AZ]. 

Přestože mu výlučná majetková práva zůstávají zachována, okamžikem uzavření 

smlouvy s výrobcem prvotního záznamu pozbývá právo na autorskou odměnu             

za užívání audiovizuálního díla (zejména ve formě reprízného a tantiém). Producentovi 

                                                 
352  Licence platí po celou dobu trvání výlučných majetkových autorských práv k audiovizuálnímu 
dílu a zaniká uplynutím této doby, tj. v okamžiku, kdy se audiovizuální dílo stane volným.  
353  Nejčastěji se jedná o reklamní plakáty.  
354  Vyvratitelná zákonná domněnka původně neobsahovala oprávnění k rozmnožování 
audiovizuálního díla, oprávnění k rozšiřování jeho rozmnoženin a sdělování audiovizuálního díla 
veřejnosti na vyžádání. 
355  Nebude-li dodržen zákonný požadavek písemné formy, vyvratitelná právní domněnka                
se neuplatní, mohlo by však jít o dílo na objednávku (§ 61 AZ). Uvedená legislativní konstrukce             
se nepoužije ani v případě zaměstnaneckého díla [tj. vytvořil-li režisér – zaměstnanec audiovizuální dílo 
ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli 
anebo z pracovního vztahu k družstvu (výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla)], ledaže by 
zaměstnanec a zaměstnavatel oprávnění k výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému audiovizuál- 
nímu dílu vzájemnou dohodou dle § 58 odst. 1 AZ omezili či vyloučili.  
356  Tůma (2007) : 78.  

Ustanovení § 6 AVZ ukládá Národnímu filmovému archivu vytvářet na základě smluv 
uzavřených s jednotlivými nositeli autorských práv zvláštní fond vybraných audiovizuálních děl               
a poskytovat je k dočasnému užití stanoveným občanským sdružením (filmovým klubům apod.)               
a středním, vyšším odborným a vysokým školám filmového zaměření. O tom, která díla budou zařazena 
do toho fondu, rozhoduje Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie.  
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tedy nevznikají žádná originární ani odvozená autorská práva k audiovizuálnímu dílu, 

nýbrž je v postavení licenčního nabyvatele.357 

 

Dispozitivní ustanovení § 63 odst. 4 AZ má charakter odkazovací normy –

výlučná osobnostní práva autora audiovizuálního díla zůstávají nedotčena, jsou však 

omezena v obdobném rozsahu jako u děl zaměstnaneckých ve prospěch výrobce 

prvotního záznamu audiovizuálního díla (§ 58 odst. 4 AZ ve spojení                            

s § 63 odst. 4 AZ).358 Udělil-li režisér výrobci oprávnění vyhotovit prvotní záznam 

audiovizuálního díla, má se za to, že svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně 

překladu, spojení s jiným dílem a zařazení do díla souborného. V souladu                       

s doktrinálním výkladem autorského kolektivu v čele s prof. J. Křížem lze usuzovat,     

že autorovi audiovizuálního díla zůstává zachováno právo na uvádění jména. Při použití 

§ 58 odst. 4 AZ se postupuje pouze přiměřeně; výrobce – na rozdíl od zaměstnavatele – 

nezískává právo výkonu, nýbrž toliko licenci, a proto se ustanovení o uvádění díla      

pod jménem výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla nepoužije.359  

Obdobně platí oprávnění k dokončení nehotového audiovizuálního díla              

za situace, kdy závazek zanikne smrtí autora (§ 579 ObčZ) anebo např. v důsledku 

nemožnosti plnění (§ 575 a násl. ObčZ), resp. vyskytnou-li se důvodné obavy, že režisér 

nedokončí dílo řádně nebo včas v souladu s potřebami výrobce (§ 58 odst. 5 AZ           

ve spojení s § 63 odst. 4 AZ); původní autor a nový autor nabývají postavení 

spoluautorů.  

K ochraně investice se na vztah mezi výrobcem prvotního záznamu 

audiovizuálního díla a autorem tohoto díla nevztahuje právo na odstoupení od licenční 

smlouvy pro změnu přesvědčení autora (§ 54 AZ ve spojení s § 63 odst. 4 AZ). 

                                                 
357  Podle doktríny může být ve formální výhradě autorského práva uváděno jméno výrobce 
prvotního záznamu audiovizuálního díla, neboť jej lze z titulu neomezené výhradní licence, jejímž 
obsahem je rovněž právo sublicence, pokládat pro účely VÚAP za nositele autorského práva.                  
[K říž a kolektiv (2005) : 75-76; Telec, Tůma (2007) : 605] 
358  Ustanovení § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vycházelo ze zákonného zastoupení autora sui generis v podobě 
nuceného výkonu autorských práv výrobcem audiovizuálního díla. Ustanovení § 9 zák. č. 115/1953 Sb.,   
o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo zákonnou cessi při výkonu 
majetkových autorských práv ve prospěch výrobce audiovizuálního díla.  
359  Kříž a kolektiv (2005) : 178. 
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Režisérovi je naopak plně zachováno právo na odstoupení pro nečinnost výrobce 

prvotního záznamu.  

 

Nauka v souvislosti s interpretací § 63 odst. 3 AZ zdůrazňuje, že dabing i titulky 

musí vykazovat určitou kvalitu, aby nesnižovaly hodnotu audiovizuálního díla, 

v opačném případě se může autor domáhat jejich přepracování.360 Obdobný závěr platí 

pro vkládání reklamy do televizně vysílaného díla – pokud smlouva o možnosti zařazení 

reklamy mlčí, je třeba zkoumat, nebyl-li souhlas udělen alespoň konkludentně.   

V této souvislosti se nabízí otázka, zdali může jít o reklamu zcela libovolnou. 

„Je zapotřebí dosvědčit, že kupř. v případě zařazení reklamy do televizně vysílaného 

filmového díla, jímž dojde k užití vysílaného díla způsobem snižujícím jeho hodnotu – 

např. pro obsah zařazené reklamy, a přesto, že k samotnému zařazení reklamy             

do vysílaného díla (tj. k samostatnému, povahově zvláštnímu, užití vysílaného díla      

pro reklamní účely) bylo výrobcem, vykonávajícím autorovo autorské právo, uděleno 

svolení, došlo k porušení autorova nezcizitelného práva na ochranu jeho autorství (…). 

Jednalo by se totiž o zásah do díla spočívající v jeho užití způsobem snižujícím jeho 

hodnotu, a tedy o porušení absolutního autorského práva, příslušejícího autorovi.“361 

Dříve se předmětná úprava používala pro posuzování zvláštního formátování 

širokoúhlých filmů pro účely televizního vysílání (tzv. panscanning).362 Příkladem lze 

zmínit závěr Kodaňského odvolacího soudu z r. 1997 ze sporu o vysílání filmu 

Sidneyho Pollacka „Tři dny kondora“ v panscannované verzi, který odmítl tvrzení 

žalobce, že uvedená adaptace narušila umělecký výraz, obrazovou kompozici a rytmus 

filmu – byl-li žalovaný oprávněn sestříhat a upravit film pro účely televizního vysílání, 

byl rovněž oprávněn k panscanningu coby tehdy běžně užívané metodě televizní 

adaptace filmu.363 

 

 

 
                                                 
360  Šalomoun (2003) : 93. 
361  TELEC, Ivo. Výklad audiovizuálního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. 1996, roč. IV,      
č. 2. s. 314.  
362  Při vysílání širokoúhlého filmu v panscannované verzi se využívá pouze 60 % výseče televizní 
obrazovky, zbytek tvoří černé pásy v horní a dolní části.  
363  Šalomoun (2003) : 98. 
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Vzhledem k absenci normativní úpravy je třeba při specifikaci osoby 

pořizovatele prvotního zachycení audiovizuálního díla na hmotný podklad,           

tj. majitele práva výrobce zvukově obrazového záznamu, vycházet z konkrétních 

skutkových okolností a posuzovat, která fyzická či právnická osoba na svou vlastní 

odpovědnost pořídila prvotní záznam audiovizuálního díla, resp. pro kterou tak z jejího 

podnětu učinila jiná osoba. Vždy se však musí jednat o nabyvatele zákonem 

presumované licence, tedy o osobu, která od režiséra nabyla smluvní oprávnění 

k zachycení audiovizuálního díla na prvotní záznam.364 Výroba audiovizuálního díla se 

může realizovat i v koprodukci vícero subjektů.365 

 Za výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla nelze považovat osobu, 

která pouze obstarala potřebné technické zařízení k vyhotovení díla anebo která 

zprostředkovala práva k užití příslušných uměleckých výkonů.366 

 

 

 

 

 

                                                 
364  Pojem „výrobce audiovizuálního díla“ je legálně definován v § 1 písm. a) AVZ, a to jako 
„právnická nebo fyzická osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl poprvé pořízen záznam 
audiovizuálního díla a která k audiovizuálnímu dílu vykonává práva podle zvláštního právního 
předpisu“. Veřejnoprávní vymezení se tak obsahově shoduje s autorskoprávní konstrukcí.  

Z kontextu zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 
vyplývá, že výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního díla určeného pro vlastní vysílání je Česká 
televize. Část nauky ovšem upozorňuje, že zákon terminologicky neodpovídá autorskoprávní úpravě      
(viz pojem „tvorba“ namísto „výroba“), neboť Česká televize jakožto právnická osoba není nadána 
schopností tvorby. [Telec, Tůma (2007) : 607-608] 
365  Ustanovení § 3 AVZ ukládá výrobcům českých audiovizuálních děl (popř. koproducentům) 
označit prvotní záznam audiovizuálního díla  

a) názvem audiovizuálního díla, 
b) jménem a příjmením, popř. pseudonymem autora audiovizuálního díla a autorů děl 

audiovizuálně užitých, jsou-li známa a pokud autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez jejich 
uvedení, 

c) jménem a příjmením, popř. pseudonymy výkonných umělců, 
d) obchodní firmou, sídlem nebo adresou trvalého pobytu a místa podnikání výrobce, je-li 

zapsán do obchodního rejstříku, jinak jeho názvem či jménem, sídlem nebo adresou trvalého 
pobytu a místa podnikání, 

e) rokem pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla, 
f) jmény a příjmení nebo obchodními firmami osob podílejících se na výrobě audiovizuálního 

díla, pokud je jejich uvádění obvyklé.  
Nesplnění shora uvedené povinnosti může zakládat důsledky v oblasti veřejného práva. 

Označení autora audiovizuálního díla způsobem obvyklým může navíc vést k uplatnění vyvratitelné 
zákonné domněnky autorství (§ 6 AZ). 
366  Telec, Tůma (2007) : 606n.  
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6.5 Dílo audiovizuálně užité 

 

„Dílem audiovizuálně užitým“  se rozumí literární anebo jiné umělecké             

či vědecké dílo, které bylo užito za účelem vytvoření audiovizuálního díla, bez ohledu 

na to, jde-li o dílo preexistentní367 anebo dílo vytvořené až na zakázku výrobce.368   

Příkladem lze uvést dílo architektonické (ztvárnění scény ve formě filmových staveb, 

interiérů aj.), hudební či výtvarné (filmové kostýmy aj.), filmovou povídku, literární 

scénář anebo tzv. rozvitý námět či synopsi.369 

„Složka“ audiovizuálního díla naproti tomu zahrnuje kromě děl audiovizuálně 

užitých také umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové záznamy, záznamy 

rozhlasového a televizního vysílání, jakož i takové součásti audiovizuálního díla, které 

ani nesplňují pojmové znaky díla audiovizuálně užitého (netvůrčí zvuková mixáž, 

filmový střih aj.); vždy však musí jít o prvek způsobilý k samostatnému užití. Výtvory, 

jež tomuto kritériu neodpovídají, představují toliko příspěvek k vytvoření 

audiovizuálního díla.370  

 Zpracovat dílo a zařadit jej do díla audiovizuálního lze jen se souhlasem autora    

(§ 62 odst. 2 AZ). Předmětné ustanovení má ovšem pouze deklaratorní charakter, neboť 

právo na zfilmování díla tvoří imanentní součást autorského práva.371 V případě 

zařazení díla do díla audiovizuálního bez svolení autora jde o neoprávněný zásah k dílu, 

audiovizuální dílo však i přesto vzniká a autor díla audiovizuálně užitého (popř. výrobce 

prvotního záznamu audiovizuálního díla) bude při nakládání se svým dílem limitován 

právy režiséra. 

                                                 
367  „Preexistentními díly“ se obvykle rozumí díla zhotovená k jinému účelu nežli k vytvoření 
audiovizuálního díla. K. Knap a O. Kunz (1981) zahrnovali do rozsahu uvedeného pojmu všechna díla již 
povahově vzniklá a následně audiovizuálně užitá. 
368  Čl. 14bis odst. 2 písm. b) RÚB a preambule „Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních 
děl“ užívají poměrně vágního pojmu „příspěvek“. 
369  Komentářová literatura H. Chaloupkové a P. Holého považuje pojem „dílo audiovizuálně užité“ 
za nepřesný a zavádějící, neboť ve skutečnosti nejde o užití díla, ale o nakládání s dílem v rámci výkonu 
výlučných osobnostních autorských práv. Souhlas autora se zařazením díla do díla audiovizuálního sice 
nemá charakter poskytnutí licence, nicméně při absenci smluvního ujednání platí právní domněnka,        
podle níž autorovým souhlasem byla licence udělena. Její rozsah stanoví § 64 AZ, a proto není nezbytné 
uzavírat typovou autorskoprávní licenční smlouvu. [Chaloupková, Holý (2007) : 97-98] 
370  Telec, Tůma (2007) : 590-591.  
371  Právo na filmové zpracování literárního a uměleckého díla je zakotveno v čl. 14 odst. 1 RÚB. 
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Souhlas autora k zpracování a zařazení díla do díla audiovizuálního se uděluje 

obvykle na základě autorskoprávní licenční smlouvy. V případě dosud neexistujícího 

díla se postupuje podle obecné občanskoprávní, resp. obchodně závazkové úpravy 

smlouvy o dílo (§ 631 a násl. ObčZ, § 536 a násl. ObchZ) a předmětné užití díla           

se realizuje prostřednictvím díla vytvořeného na objednávku (§ 61 AZ). Stejně tak je 

možno uzavřít smíšenou smlouvu s prvky smlouvy o dílo a smlouvy licenční.372 

Díla nabývají povahu děl audiovizuálně užitých v okamžiku jejich oprávněného 

zařazení do díla audiovizuálního. Nezakazuje-li to zákon nebo neodporuje-li to dohodě 

s výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního díla, mohou autoři děl audiovizuálně 

užitých i nadále volně disponovat se svými právy – autorské právo ve vztahu 

k jednotlivým dílům audiovizuálně užitým zůstává zachováno.373 

Odpovědnost za obsah užitého audiovizuálního díla nese ten, kdo jej užívá. 

Uživatel však může uplatnit postih (regres) vůči osobě, od níž získal oprávnění k užití 

daného díla. Výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla tak disponuje právem 

postihu (regresu) nejenom vůči autorům jednotlivých děl audiovizuálně užitých, ale také 

vůči režisérovi. Z povahy právního poměru mezi autorem a výrobcem prvotního 

záznamu audiovizuálního díla vyplývá, že osoba, jež udělila výrobci oprávnění k užití 

díla, zabezpečuje nedotknutelnost práv třetích osob v důsledku řádné realizace tohoto 

oprávnění.374 

 

Dispozitivní ustanovení § 64 odst. 1 AZ zakotvuje za účelem ochrany vložené 

investice vyvratitelnou zákonnou domněnku ve prospěch výrobce prvotního 

záznamu audiovizuálního díla ve vztahu k jednotlivým dílům audiovizuálně užitým 

s výjimkou děl hudebních375 (ať již vytvořených pro konkrétní audiovizuální dílo    

anebo existujících již dříve).376 „Prvotním záznamem audiovizuálního díla“ se rozumí 

                                                 
372  Telec, Tůma (2007) : 592.  
373  Přestože některé právní předpisy stanoví zásadu nedotčenosti práv autorů děl audiovizuálně 
užitých explicitně, mají tato ustanovení pouze deklaratorní charakter (např. § 13 odst. 1 věta druhá AVZ). 
374  Telec, Tůma (2007) : 592-593.  
375   Důvodem pro vyloučení hudebních děl je tradiční výkon majetkových autorských práv 
k uvedeným dílům v rámci kolektivní správy práv. 
376  Zvláštní právní režim užití příspěvků určených k vytvoření filmového díla zakotvuje čl. 14 bis 
odst. 2 písm. b) RÚB, podle něhož jsou autoři těchto děl – s výjimkou režisérů, autorů scénářů, dialogů               
a hudebních děl vytvořených pro výrobu filmového díla – povinni (při absenci odchylného smluvního 
ujednání) strpět ve vztahu ke svým dílům jejich rozmnožování, rozšiřování, veřejné provozování               
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první hmotné zachycení (fixace) tohoto díla do nosiče (např. na filmový pás,                

do optického nosiče aj.), jenž autor označil za dokončený a svolil k jeho zveřejnění. 

Vždy však musí jít bez ohledu na technickou podobu o originál. Pokud autor díla 

audiovizuálně užitého písemně svolil k zařazení svého díla do díla audiovizuálního, 

platí, že udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla i výhradní licenci 

zahrnující  

a) oprávnění k zachycení díla audiovizuálně užitého na prvotní (ať už původní 

anebo zpracovaný) záznam audiovizuálního díla; 

b) oprávnění opatřit dílo audiovizuálně užité titulky a dabingem;  

c) výhradní a neomezené oprávnění výrobce prvotního záznamu audiovizuálního 

díla k užití díla audiovizuálně užitého v rámci díla audiovizuálního;377  

d) výhradní a neomezené oprávnění k užití fotografií pořízených v souvislosti 

s pořízením prvotního záznamu audiovizuálního díla; 

e) právo podlicence k shora uvedeným oprávněním.378  

Předmětná oprávnění se nabývají na základě smlouvy, pro niž je obligatorně 

stanovena písemná forma a jejíž obsah tvoří licence k zařazení díla do díla 

audiovizuálního.379  

Autorovi díla audiovizuálně užitého přísluší odměna v obvyklé výši                   

[§ 64 odst. 1 písm. c) AZ].  

Smluvní autonomie autora díla audiovizuálně užitého ve vztahu k výkonu 

výlučného majetkového práva užít toto dílo mimo audiovizuální dílo není omezena, 

s výjimkou dispozitivního ustanovení § 64 odst. 2 AZ, podle něhož dílo audiovizuálně 

                                                                                                                                               
a provedení, přenos po drátě na veřejnost, vysílání rozhlasem či televizí, sdělování veřejnosti, opatřování 
podtitulky a dabování textů filmového díla. Obdobnou úpravu obsahuje čl. 19 Římské úmluvy, který 
odpírá autorskoprávní ochranu výkonům poskytnutým k zhotovení obrazových nebo audiovizuálních 
záznamů.   

Právo EU zvláštní právní režim užití děl audiovizuálně užitých nezavádí.    
377  Je třeba striktně odlišovat licenci k užití díla za účelem vytvoření audiovizuálního díla od licence 
k užití díla audiovizuálně užitého v rámci užití samotného audiovizuálního díla.  
378  Na základě podlicenční smlouvy mohou získat oprávnění k užití audiovizuální díla i další osoby, 
zejména distributoři rozmnoženin. Pojem „distributor audiovizuálního díla“ je (veřejnoprávně) definován 
v § 1 písm. d) AVZ, a to jako „právnická nebo fyzická osoba, která oprávněně za sjednanou cenu 

zajišťuje distribuci audiovizuálního díla subjektům uvedeným pod písmeny e) až g) [pořadatelům 
audiovizuálních představení, provozovatelům prodejen a půjčoven audiovizuálních děl – pozn. aut.],         
a to v rozsahu od výrobce smluvně získaných práv na užití audiovizuálního díla podle zvláštního právního 
předpisu“. 
379  Výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla náleží kromě shora uvedených oprávnění 
výlučné právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu (§ 79 AZ).  
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užité lze zařadit do jiného audiovizuálního díla až po uplynutí desetileté lhůty               

od poskytnutí prvotního souhlasu.   

 

 

6.6 Televizní dílo 
 
 
 Při vymezení televizního díla se lze přidržet (i přes značný časový odstup 

pramene) doktrinálního výkladu provedeného prof. J. Křížem.380  

Autor hned v úvodu své stati upozorňuje, že řada teoretiků po dlouhou dobu 

zpochybňovala jakýkoliv tvůrčí potenciál televize a pojímala ji ryze technicky jen jako 

pouhý distribuční prostředek sdělení [viz např. Šmok (1969)]. Objevovaly se i opačné 

názory, podle nichž televize inkorporovala všechna dosud známá umělecká vyjádření     

a úspěšně je nahradila [E. Tarroni (1965)]. 

Televize – podobně jako film – využívá celé řady vyjadřovacích prostředků, 

především obraz v kombinaci barev, světla a stínů, tvarů, podstatná je i iluze pohybu, 

která v působení s ostatními prostředky vyvolává výsledný efekt. Zvuková složka má 

v případě televize daleko větší význam nežli u filmu.  

Ke zpracování a vyjádření obsahu tvůrčí myšlenky dochází za použití 

specifických televizních prostředků. Televizní dílo vzniká zachycením jevů a situací 

pomocí televizních kamer a jiných technických zařízení pod tvůrčím vedením režiséra, 

přičemž souběžně s obrazem je v synchronní podobě zaznamenávána a následně 

přenášena i zvuková složka. Svébytnost a osobitost televizních vyjadřovacích 

prostředků podmiňuje složitá a náročná technická stránka realizace televizního díla. 

Zatímco u filmových děl se možnost vyjádření bezprostředně váže na existenci 

filmového pásu a jeho projekci, televizní technika je schopna zprostředkovat televizní 

dílo s vynecháním záznamové fáze. Za druhý signifikantní znak televizní tvorby 

z technologického pohledu lze označit samu zobrazovací schopnost televizního 

přijímače, resp. rozměr televizní obrazovky. Kvalita a možnosti zobrazení díla jsou 

předurčeny jak ve fázi přenosu signálu do televizního přijímače, tak v oblasti převedení 

na televizní obrazovku a jeho vnímání příjemcem. Uvedeným omezením musí být 

                                                 
380  Kříž (1982) : 1009-1021.  
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přizpůsobovány tvůrčí záměry režiséra i výtvarné pojetí záběrů i audiovizuálního díla 

jako celku.  

Při posuzování pojmového znaku jedinečnosti (individuality) výsledku tvůrčí 

duševní činnosti vychází autor z analogie k filmovému dílu. Televizní díla vznikají 

obvykle užitím velkého množství jiných samostatných autorských děl a uměleckých 

výkonů z různých oborů tvůrčí činnosti – tato tzv. díla televizně užitá nepozbývají 

televizním užitím svého myšlenkového obsahu, naopak v kontextu jiných televizně 

užitých děl i televizního díla jako celku se jejich obsah ještě umocňuje. Televizní 

technika v obou svých složkách, tj. jak v zaznamenání, tak v reprodukci sdělení, ovšem 

neslouží pouze k mechanickému zachycení, přenosu a zobrazení jiných děl televizní 

technikou, ale svým kumulativním působením spoluvytváří svébytné dílo nové kvality. 

Pouhou „televizací“ díla, tj. jeho šířením prostředky televize, nemůže nikdy vzniknout 

samostatné televizní dílo. Významná je složka sdělení estetického obsahu a jeho 

působení na příjemce. 

Obdobně jako v případě filmových děl i na vytvoření televizního díla participuje 

velké množství subjektů s rozdílným tvůrčím přínosem a autoři děl televizně užitých. 

Tvůrčí proces realizace televizního díla se vyznačuje – vzhledem k velkému počtu 

zúčastněných osob a složitosti televizní techniky – vysokou náročností.381 Na samotném 

počátku stojí specifikace námětu, za kterou zodpovídá dramaturg. Na základě zvoleného 

námětu, popř. již hotového scénáře (coby účelově zaměřeného literárního díla) 

vypracovává scénárista předlohu televizního díla, jež obsahuje rozpis základních situací 

a akčních momentů, zásadní úkoly a požadavky na kameramany, zvukaře, osvětlovače   

a další pracovníky štábu. V této fázi zároveň režisér specifikuje ve formě tzv. režijního 

scénáře prostorové pojetí jednotlivých situací. Na základě jeho pokynů a požadavků 

komponuje skladatel hudební dílo, jež je následně zařazeno do televizního díla jako dílo 

televizně užité. 

 Souběžně s těmito pracemi se zajišťuje vyhotovení televizního díla                    

po technicko-organizační stránce. Architekt přistupuje po konzultaci s režisérem             

a hlavním kameramanem k tvorbě výtvarných návrhů interiérů a exteriérů.  

                                                 
381  Následující výklad platí v prvé řadě pro televizní inscenace a komponované televizní programy, 
v omezené míře pro oblast televizního zpravodajství a publicistiky. Tak např. kameraman připravující 
televizní reportáž nemá prakticky žádný prostor pro vlastní tvůrčí fantazii, neboť pořizuje toliko ilustrační 
obrazový materiál. 
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 Vlastnímu natáčení předcházejí tzv. čtené a aranžovací zkoušky. Poté dochází 

k realizaci režisérského scénáře za užití televizních vyjadřovacích prostředků – hlavní 

kameraman koordinuje v součinnosti s režisérem činnost kameramanů, kontroluje 

osvětlení scény a odpovídá za výsledné pojetí jednotlivých záběrů. Na rozdíl                

od filmového (kinematografického) díla se snímají podstatně delší úseky. V závěru se 

provádí tzv. kontrolní projekce – jsou-li odhaleny nedostatky v záběrech, přistupuje se 

k jejich odstranění formou opakovaného natáčení.382  

Televizní útvary, které splňují obecné pojmové znaky děl (televizní inscenace, 

komponované televizní programy, původní televizní hry apod.), je možno považovat    

za relativně samostatný a svébytný druh autorského díla, vyznačující se užitím 

specifických televizních vyjadřovacích prostředků ke ztvárnění tvůrčí myšlenky a také 

osobitým procesem působení na příjemce. Televizní dílo představuje typicky kolektivní 

dílo quazisouborného charakteru, které vzniká na základě užití jednotlivých děl 

televizně užitých, řídících se odlišným právním režimem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
382  Blíže např. Vrabec (1976), Brabec (1977), Hladký (1982; 1983), Makovička (1996).    
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77..  PPRRÁÁVVOO  RROOZZHHLL AASSOOVVÉÉHHOO  AA  

TTEELL EEVVII ZZNNÍÍ HHOO  

VVYYSSÍÍ LL AATTEELL EE  KK   JJEEHHOO  VVYYSSÍÍ LL ÁÁNNÍÍ   

  

  

7.1 Obecná charakteristika 

 

Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, zakotvené              

v § 83 a násl. AZ, patří do skupiny práv souvisejících s právem autorským. Nelze jej 

však přiřadit k tvůrčím právům, neboť představuje toliko nehmotný (imateriální) statek 

hospodářské povahy. Předchozí autorský zákon hovořil o „právu rozhlasových                

a televizních organizací“.383 

Ustanovení § 83 odst. 1 AZ definuje rozhlasové a televizní vysílání jako 

„výsledek šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem             

nebo televizí pro příjem veřejností“.384 Pojmově tedy zahrnuje jakýkoliv výsledek 

procesu vysílání rozhlasem či televizí, ať už přímým přenosem anebo ze záznamu,      

bez ohledu na jeho obsah, za účelem příjmu veřejností. Je-li uvedený výsledek 

zaznamenán, může být současně chráněn jako zvukový (§ 75 a násl. AZ) nebo zvukově 

obrazový (§ 79 a násl. AZ) záznam. Podle převažujících doktrinálních výkladů nespadá        

do předmětu uvedeného práva pouze vysílání jako celek, ale také jeho jednotlivé části        

(§ 2 odst. 3 AZ), např. literární anebo jiné umělecké či vědecké dílo, rozhlasový           

či televizní pořad,385 denní zpráva anebo jiná (běžná) informace.386 Oproti předešlé 

                                                 
383  Srov. § 45 a násl. zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
384  Úprava obsažená v § 46 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, užívala namísto „rozhlasového a televizního vysílání“ 
pojmu „vlastní vysílané pořady“. 
385 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) ZRTV vymezuje „pořad v rozhlasovém vysílání“ jako „ část 
vysílání, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání nebo tok programových prvků 
a představuje samostatnou položku rozhlasového programu“,  resp. „pořad v televizním vysílání“ jako 
„pohyblivou obrazovou sekvenci se zvukem nebo bez zvuku, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří 
uzavřený celek vysílání a představuje samostatnou položku televizního programu“. Srov. čl. 1 odst. 1 
písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých právních              
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
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zákonné úpravě, která poskytovala ochranu pouze vlastním vysílaným pořadům 

rozhlasových a televizních organizací, platný autorský zákon právní důvod obsahu 

vysílání, tj. rozlišování vysílání vlastních a převzatých (cizích) pořadů, nezohledňuje.  

  Práva autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových 

záznamů zůstávají právem rozhlasového a televizního vysílatele nedotčena. Stejně tak 

porušení autorských nebo jiných práv k vysílaným pořadům ani absence 

veřejnoprávního oprávnění k provozování rozhlasového či televizního vysílání 

nepředstavují překážku vzniku práva rozhlasového a televizního vysílatele k jeho 

vysílání. 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZRTV vymezuje „rozhlasové a televizní 

vysílání“ jako „poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci 

programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání 

veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací v podobě chráněné             

nebo nechráněné podmíněným přístupem za účelem simultánního sledování pořadů        

a dalších částí vysílání“. Oproti autorskoprávní úpravě jde o užší konstrukci.  

 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pojmem „rozhlasové a televizní vysílání“       

se v autorskoprávní oblasti označuje:   

1. výsledek vysílání rozhlasem a televizí, tj. předmět práva rozhlasového     

a televizního vysílatele (§ 83 odst. 1 AZ), 

2. zpřístupňování zvuků anebo zvuků a obrazů veřejnosti, tj. činnost 

rozhlasového a televizního vysílatele (§ 21 odst. 1 AZ). 

Právo rozhlasového a televizního vysílatele (§ 83 a násl. AZ) se však vždy vztahuje 

pouze na tzv. vlastní (původní) vysílání, tj. vysílání, které vzniklo vlastní hospodářskou 

činností vysílatele a které se stalo originárně jeho nehmotným (imateriálním) 

majetkem.387 

                                                                                                                                               
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách), který jako příklad televizního pořadu uvádí 
celovečerní filmy, záznamy sportovních událostí, situační komedie, dokumentární pořady, pořady pro děti 
a původní tvorbu. 
386  Telec, Tůma (2007) : 697. 

 Naopak podle M. Šebelové a komentářové literatury H. Chaloupkové a P. Holého je předmětem 
práva rozhlasového a televizního vysílatele pouze vysílání jako celek (tj. program), nikoliv dílčí pořady. 
[Šebelová (2006) : 140; Chaloupková, Holý (2007) : 121] 
387  Telec, Tůma (2007) : 699.  
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Od práva rozhlasového a televizního vysílatele je třeba striktně odlišovat 

oprávnění k pořízení rozhlasového nebo televizního záznamu, resp. k přímému 

rozhlasovému či televiznímu přenosu sportovní nebo kulturní události, jež se nabývá    

na základě atypické smlouvy uzavřené s pořadatelem dané akce.    

 

 

7.2 Rozhlasový a televizní vysílatel 

 

  Původním subjektem práva k rozhlasovému a televiznímu vysílání je 

rozhlasový a televizní vysílatel – „fyzická nebo právnická osoba, která na svou 

odpovědnost uskutečňuje vysílání zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření 

rozhlasem nebo televizí, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba“             

(§ 83 odst. 2 AZ). Za vysílatele v autorskoprávním smyslu tedy lze označit fyzickou 

nebo právnickou osobu, která uskutečňuje rozhlasové či televizní vysílání určené        

pro příjem veřejností vlastní činností na svou vlastní odpovědnost anebo ze svého 

podnětu prostřednictvím jiné osoby; určení odvisí od konkrétních skutkových okolností 

(quaestio facti). V praxi se lze rovněž často setkat s koprodukčním vysíláním,               

tj. s pluralitou subjektů práva rozhlasového a televizního vysílatele. Naopak                  

za vysílatele není možno považovat osobu, která na základě smlouvy obstaravatelského 

typu pouze spravuje ve prospěch vysílatele záležitosti týkající se rozhlasového                

a televizního vysílání.388 

„Provozovatelem převzatého rozhlasového a televizního vysílání“ se rozumí 

fyzická či právnická osoba, která na základě licenční anebo převodní smlouvy uzavřené 

s oprávněným nositelem práv nabyla majetkové autorské právo k zpřístupňování cizího 

                                                 
388  Tamtéž, s. 702.  

K autorskoprávnímu vymezení má blízko veřejnoprávní „provozovatel rozhlasového                   
a televizního vysílání“, který je v § 2 odst. 1 písm. g) ZRTV definován jako „právnická nebo fyzická 
osoba, která sestavuje program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob 
organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost,                      
a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program a služby přímo související s programem 
nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem prvotně šíří             
nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit“.   

Právo EU pojem „rozhlasový a televizní vysílatel“ nespecifikuje. Stanoví pouze, že právo 
rozhlasového a televizního vysílatele zahrnuje rovněž vysílání po drátě či bezdrátově (včetně kabelu   
nebo družice) [čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem             
a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským;       
čl. 2, 3 Informační směrnice]. 
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rozhlasového či televizního vysílání a která cizí vysílání rozhlasového nebo televizního 

signálu přenáší formou současného, úplného a nezměněného přenosu.389  

 

 

7.3 Obsah práva rozhlasového a televizního vysílatele  

 

Ustanovení § 84 AZ vymezuje rozsah práva rozhlasového a televizního 

vysílatele k jeho vlastnímu (původnímu) vysílání. Obsahem je:  

1. výlučné majetkové právo absolutní povahy rozhlasové a televizní vysílání užít 

taxativně stanovenými způsoby, tj. formou  

� pořízení zvukového nebo zvukově obrazového záznamu vysílání     

pro jinou nežli osobní potřebu zhotovitele, 

� rozmnožování záznamu vysílaného rozhlasového či televizního 

pořadu pro jinou nežli osobní potřebu zhotovitele, 

� rozšiřování rozmnoženiny záznamu rozhlasového a televizního 

vysílání,390  

� sdělování rozhlasového a televizního vysílání veřejnosti,              

např. provozováním vysílání, přenosem vysílání, vysíláním prvotního 

vysílání ze záznamu, veřejným provozováním záznamů vysílání 

anebo sdělováním těchto záznamů veřejnosti na vyžádání; 

2. právo udělit svolení k tomuto užití, zejména na základě typové autorskoprávní 

licenční smlouvy.391 

                                                 
389  Telec, Tůma (2007) : 702-703.  

Provozovatel převzatého rozhlasového a televizního vysílání v autorskoprávním smyslu splňuje 
zpravidla legální pojmové znaky (veřejnoprávního) „provozovatele převzatého vysílání“, který je             
v § 2 odst. 1 písm. h) ZRTV vymezen jako „právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě 
programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, a která 
tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné     
a nezměněné podobě šířit na základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen ‘registrace’) 
podle tohoto zákona“. 
390  Prvním oprávněným prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k rozmnoženině 
záznamu rozhlasového a televizního vysílání se předmětné právo vyčerpává. 
391  Čl. 13 Římské úmluvy zakotvuje právo „rozhlasových organizací“ svolit k přenosu a záznamu 
jejich „rozhlasových pořadů“ (ve smyslu rozhlasového a televizního vysílání). Právo povolit nebo zakázat 
rozmnožování záznamů rozhlasových pořadů přitom zahrnuje pouze záznamy pořízené bez souhlasu 
rozhlasové organizace anebo na základě úmluvou stanovených bezúplatných zákonných licencí, sleduje-li 
se tím jiný účel nežli výkon těchto licencí. Podle čl. 14 odst. 3 „Dohody TRIPS“ spadá do rozsahu práv 
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Vzhledem k tomu, že rozhlasové a televizní vysílání vykazuje povahu 

nehmotného (imateriálního) statku netvůrčí hospodářské povahy, je možno s ním 

nakládat nejenom na základě typové autorskoprávní licenční smlouvy, ale také          

na základě smlouvy převodní.392 Zcizovacím úkonem se však nenabývají autorská 

práva k dílům, práva výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům ani práva 

výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů k těmto záznamům, které tvoří 

součást rozhlasového či televizního vysílání.  

Na rozdíl od autorské odměny a odměny výkonného umělce má odměna           

za udělení licence k užití rozhlasového a televizního vysílání charakter (státem 

neregulované) ceny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Úprava § 86 AZ je odkazovací normou – taxativně vymezená ustanovení   

hlavy I [§ 2 odst. 3 AZ; § 4 AZ; § 6 AZ; § 9 odst. 2 až 4 AZ; 12 odst. 2, 3 AZ;               

§ 13 až 16 AZ; § 18 až 23 AZ; § 25 AZ; § 27 odst. 7 AZ; § 28 odst. 1 AZ; § 29 AZ;       

§ 30 odst. 1, 2, 5 a 6 AZ; § 30b AZ; § 31 AZ; § 34 písm. a) až c) AZ;                              

§ 35 odst. 1, 2 a 4 AZ; § 37 odst. 1, 4 AZ; § 38 odst. 1 písm. a) AZ; § 38a AZ;               

§ 38c AZ; § 38e AZ; § 38f AZ; § 40 až 44 AZ; § 46 až 48 AZ; § 49 odst. 1 až 5 AZ;      

                                                                                                                                               
„rozhlasových a televizních organizací“ záznam, reprodukce záznamu a opakované vysílání bezdrátovými 
prostředky rozhlasového vysílání, jakož i přenášení televizního vysílání pro veřejnost.  

 V právu EU jsou práva rozhlasových a televizních vysílatelů upravena v několika předpisech.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem a půjčování            

a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským, zavádí výlučné 
právo k pořízení záznamu vysílání (čl. 7 odst. 2), bezdrátovému přenosu vysílání, sdělování vysílání 
veřejnosti, dochází-li k němu na veřejně přístupných místech a za vstupné (čl. 8 odst. 3), a k rozšiřování 
rozmnoženin záznamů vysílání (čl. 9 odst. 1, 2).  

Podle čl. 4 směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského 
práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, tvoří satelitní vysílání 
součást výlučného práva „vysílacích organizací“ na bezdrátové vysílání v rozsahu stanoveném směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech 
v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským. Ustanovení čl. 8, 9 cit. směrnice 
přiznává nositelům práv s autorským právem souvisejících oprávnění svolit prostřednictvím kolektivního 
správce ke kabelovým přenosům programů, jež obsahují předměty ochrany.  

Informační směrnice garantuje „vysílacím organizacím“ výlučné právo na rozmnožování 
záznamu vysílání (čl. 2) a na sdělování záznamů vysílání veřejnosti na vyžádání (čl. 3 odst. 2). Pokud 
vnitrostátní úpravy omezí práva „vysílacích organizací“ možností rozmnožovat záznamy vysílání          
pro soukromé užití fyzických osob anebo pro nekomerční účely, jsou členské státy povinny poskytnout 
jim „spravedlivou odměnu“, a to alespoň ve formě dodatkové (náhradní) odměny (čl. 2 ve spojení        
s čl. 5 odst. 2 cit. směrnice). 
392  Vzhledem k absenci normativní úpravy má převodní smlouva charakter smlouvy nepojmenované 
(inominátní) [§ 51 ObčZ, § 269 odst. 2 ObchZ]. 
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§ 50 AZ; § 51 AZ; § 55 AZ; § 57 AZ, § 62 odst. 2 AZ] se užijí obdobně v případě 

rozhlasového a televizního vysílatele a jeho vlastního (původního) vysílání. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že odkaz na obdobné užití ustanovení         

§ 25 AZ není správný, neboť (na rozdíl od autorského práva a ostatních práv 

s autorským právem souvisejících) právo na tzv. dodatkovou (náhradní) odměnu            

za rozmnožování záznamu vysílání pro osobní potřebu pod zákonný rozsah práva 

rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání nespadá. Lze tak usuzovat 

především z důvodu absence uvedeného práva v zákonném vymezení rozsahu práva 

rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání [§ 71 AZ, § 76 AZ, § 80 AZ]. 

Rozhlasové a televizní vysílatele nezmiňuje ani ustanovení § 104 AZ, které vymezuje 

rozdělování dodatkových (náhradních) odměn. Výkon práva na dodatkovou (náhradní) 

odměnu za rozmnožování záznamu vysílání pro osobní potřebu by byl navíc fakticky 

neuskutečnitelný, neboť i když je toto právo koncipováno jako právo povinně 

kolektivně spravované, stávající úprava výkon kolektivní správy práv u rozhlasového     

a televizního vysílání nepřipouští. Platný autorský zákon tak odporuje čl. 2,              

resp. čl. 5 odst. 2 Informační směrnice.393 

 

 

7.4 Trvání práva rozhlasového a televizního vysílatele 

 

Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání trvá padesát let         

od prvního vysílání, tj. od okamžiku zpřístupnění (resp. umožnění zpřístupnění) 

rozhlasového a televizního vysílání veřejnosti, bez ohledu na to, jakým technickým 

způsobem k němu došlo (§ 85 AZ).394 Za počátek doby trvání uvedeného práva platí 

konec kalendářního roku, v němž se rozhlasové a televizní vysílání uskutečnilo poprvé, 

přičemž prvním dnem lhůty je první den následujícího kalendářního roku.395  

                                                 
393  Kříž a kolektiv (2005) : 230; Telec, Tůma (2007) : 707.  
394  Srov. čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES, o době ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. 
395  Podle čl. 14 Římské úmluvy činí doba ochrany rozhlasového pořadu nejméně dvacet let             
od konce kalendářního roku, v němž byl pořad vysílán. Obdobnou úpravu obsahuje čl. 14 odst. 5 
„Dohody TRIPS“, podle něhož doba ochrany u rozhlasových a televizních organizací trvá nejméně dvacet 
let od konce kalendářního roku, v němž se rozhlasové a televizní vysílání uskutečnilo. 
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S ohledem na výlučnou majetkovou povahu právo rozhlasového a televizního 

vysílatele k jeho vlastnímu (původnímu) vysílání uplynutím zákonem stanovené lhůty 

zaniká a jeho nehmotné předměty (statky) se stávají volnými, tj. mohou být užity 

bezplatně kýmkoli. Užívání rozhlasového a televizního vysílání po uplynutí zákonem 

stanovené lhůty však může v konkrétním případě naplnit pojmové znaky nekalého 

soutěžního jednání (§ 44 a násl. ObchZ).    
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88..  KK OOLL EEKK TTII VVNNÍÍ   SSPPRRÁÁVVAA  AAUUTTOORRSSKK ÝÝCCHH  PPRRÁÁVV  

AA  PPRRÁÁVV  SSOOUUVVII SSEEJJÍÍ CCÍÍ CCHH  SS  PPRRÁÁVVEEMM   AAUUTTOORRSSKK ÝÝMM   

  

  

8.1 Obecná charakteristika 

 

 Účelem kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským je zabezpečit efektivní správu majetkových práv autorů a nositelů práv 

souvisejících, a to zpřístupňováním předmětů ochrany formou udělování licencí,     

jakož i uplatňováním ochrany těchto práv.396 Zvolená terminologie akcentuje fakt,          

že výkon kolektivní správy práv nezahrnuje jenom jejich ochranu, ale také – a to 

především – rozhodování o hospodářském zhodnocování (exploataci) uvedených 

práv.397 

Platná zákonná úprava kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících 

s právem autorským, zakotvená komplexně v § 95 a násl. AZ, se navrací k legislativní 

koncepci uplatňované u nás před 1. lednem 1996 (od 1. ledna 1996 do 1. prosince 2000, 

kdy nabyl účinnosti stávající autorský zákon, upravoval kolektivní správu práv zvláštní 

právní předpis – zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě práv autorských a práv 

autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů). S ohledem       

na veřejnoprávní charakter, který reflektuje konstitutivní a dozorové pravomoci státu, 

jde o normy převážně kogentní.398  

                                                 
396  Opak kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským představuje 
individuální správa uvedených práv, jejíž podstatou je běžný soukromoprávní vztah mezi majitelem 
autorského či jiného práva a subjektem vykonávajícím toto právo v nepřímém zastoupení.                
[Telec, Tůma (2007) : 747]  
397  Předchozí zákonné předpisy užívaly odlišných označení: „odborné sdružení“ [§ 30a zák. č. 
218/1926 Sb.], „ochranná organizace autorská“ [§ 71 a násl. zák. č. 115/1953 Sb.], „organizace 
zastupující autory“ [§ 44 zák. č. 35/1965 Sb., v původním znění] či „hromadná správa“ a „ochranné 
organizace“ [zák. č. 237/1995 Sb.]. Ustanovení § 319 odst. 2 OSŘ obsahuje kvůli legislativnímu 
nedopatření pojem „ochranná organizace“.  
398  Počátky kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským na území 
českých zemí se datují k 9. říjnu 1919, kdy se z iniciativy Jana Löwenbacha konala ustavující schůze 
první organizace svého druhu u nás. Za první tuzemskou ochrannou organizaci lze však považovat          
až „Ochranné sdružení autorské československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních 
v Praze, zaps. spol. s.r.o.“. 

Kořeny kolektivní ochrany autorských práv sahají do Francie, kde v r. 1777 dramatik Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais založil po sporech s francouzskými divadelníky první autorskou 
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Kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským vymezuje normativně ustanovení § 95 odst. 1 AZ, a to stanovením jejího 

účelu, jímž je „kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv 

autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění 

zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti“.399 Kolektivní správci spravují ex lege 

nebo na základě smlouvy fiduciární povahy svěřená majetková práva komitentů, tedy 

vlastním jménem a na jejich účet (resp. v jejich prospěch); nedochází přitom k převodu 

těchto práv ani k udělování licencí, nýbrž pouze k převzetí závazku obstarávat správu 

nositeli zachovaných majetkových práv, tj. rozhodovat o jejich (ne)uplatňování             

ve vztahu k třetím osobám.400 

                                                                                                                                               
společnost nazvanou „Kancelář na ochranu práv dramatiků“ („Bureau de la législation dramatique“).     
V r. 1837 se do obdobného sdružení spojili spisovatelé („Société des gens de lettres“). V návaznosti           
na soudní rozhodnutí z r. 1847, které přiznalo autorům právo na odměnu za užití jejich hudebních děl, 
byla o tři roky později založena společnost pro vybírání autorských odměn – „Společnost textařů, 
skladatelů a hudebních nakladatelů“ („Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique“).  

Zcela zásadní zlom v pojetí autorských organizací nastal na počátku 20. let minulého století,    
kdy bylo i s ohledem na obrovský technologický rozvoj více než zřejmé, že autoři nejsou nadále schopni 
kontrolovat užití svých děl – kolektivní ochrana autorských práv se přeměnila na kolektivní správu těchto 
práv. Ještě před začátkem druhé světové války se z autorských organizací staly významné obchodní 
subjekty. Ve většině zemí se navíc v každém oboru tvůrčí činností vyprofilovala jedna společnost            
s  dominantním, nebo dokonce monopolním postavením. 

[Hartmanová (2000) : 11-14; Telec, Tůma (2007) : 747-748] 
399   Mezinárodní právo autorské kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem 
autorským neupravuje.  

V oblasti práva EU je předmětný institut obsažen jednak v čl. 9 směrnice Rady 93/83/EHS,         
o koordinaci určitých předpisů týkajících se práva autorského a práv s ním souvisejících při družicovém 
vysílání a kabelovém přenosu, který ukládá povinnou kolektivní správu práv pro výkon autorského práva 
a práv s ním souvisejících ke kabelovému přenosu vysílání, a dále v čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti 
duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským, jenž připouští režim kolektivní správy práv        
v případě práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu či rozmnoženiny díla nebo zvukového 
záznamu uměleckého výkonu. 

Evropská komise provádí konzultace ve věci kolektivní správy práv již od pol. 90. let 20. století 
a v této souvislosti publikovala řadu dokumentů, sdělení a zpráv. Další orgán EU – Evropský parlament – 
vyzval k tomu, aby byl na evropské úrovni stanoven základní legislativní rámec pro společnosti 
zabývající se kolektivní správou v oblasti autorských práv a souvisejících práv, a to ve svém usnesení     
ze dne 15. ledna 2004, usnesení ze dne 13. března 2007 (k doporučení Komise ze dne 18. října 2005         
o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební 
služby) a usnesení ze dne 25. září 2008 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících pro zákonné on-line hudební služby. Ve stávajícím volebním období Evropský parlament 
své výzvy zopakoval (viz např. usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních             
a tvůrčích odvětví anebo usnesení ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví              
na vnitřním trhu). 
400  Nedodržení zákonného požadavku nepřímého zastoupení (komise) má za následek neplatnost 
příslušné smlouvy (§ 39 ObčZ).  
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Pod rozsah kolektivní správy práv nespadá pouhé zprostředkování uzavření 

licenční nebo jiné smlouvy ani příležitostné či krátkodobé zastupování jiných nežli 

povinně kolektivně spravovaných práv (§ 95 odst. 3 AZ). 

 

 

8.2 Rozsah kolektivní správy práv 

 

Rozsah kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským je specifikován prostřednictvím výčtu spravovaných předmětů ochrany                 

a dotčených subjektů (§ 95 odst. 2 AZ).401  

Nepřímý předmět výkonu kolektivní správy práv, vymezený v § 95 odst. 2 AZ 

formou legislativní zkratky „p ředmět ochrany“ , zahrnuje: 

a) autorská díla, 

b) umělecké výkony, 

c) zvukové záznamy, 

d) zvukově obrazové záznamy, 

a to za předpokladu, že byly zveřejněny anebo ke zveřejnění nabídnuty             

(tj. nositel práva je u kolektivního správce přihlásil402). 

 Pro rozhlasové a televizní vysílání výkon kolektivní správy práv připuštěn není. 

Vnitrostátní úprava tak koliduje nejenom s čl. 9 směrnice Rady 93/83/EHS,                     

o koordinaci určitých předpisů týkajících se práva autorského a práv s ním souvisejících 

při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, jenž v případě práva na kabelový přenos 

vysílání předmětů ochrany stanoví povinnost kolektivní správy práv, ale rovněž s čl. 2, 

resp. čl. 5 odst. 2 Informační směrnice, které zakotvují právo na náhradní (dodatkovou) 

odměnu za rozmnožování předmětů chráněných autorským zákonem pro osobní potřebu 

(přestože se ustanovení § 25 AZ na rozhlasové a televizní vysílatele podle § 86 téhož 

předpisu vztahuje, nelze jej prakticky aplikovat).  

                                                 
401  Konkrétní rozsah kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským  
z hlediska věcného, územního a časového je vymezen licenční smlouvou, u práv kolektivně povinně 
spravovaných (§ 96 AZ) a v případě tzv. rozšířené kolektivní správy (§ 101 odst. 9 AZ) jej stanoví zákon.  
402  Rozhodnutí o zveřejnění autorského díla či uměleckého výkonu je právním úkonem, jímž autor, 
resp. výkonný umělec vykonává své subjektivní osobnostní právo – ke zveřejnění tak může dojít                 
i v režimu kolektivní správy práv. Výjimku představuje právo výrobce zvukového záznamu a zvukově 
obrazového záznamu, kde by výkon kolektivní správy práv k nezveřejněným nebo ke zveřejnění 
neurčeným zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům nebyl praktický. 
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Mezi „nositele práv“ patří: 

a. majitelé majetkového autorského práva a majetkových práv souvisejících 

s právem autorským, tj. originární nabyvatel práva [autor (§ 5 AZ), výkonný 

umělec (§ 67 odst. 2 AZ), výrobce zvukového záznamu (§ 75 odst. 2 AZ), 

výrobce zvukově obrazového záznamu (§ 79 odst. 2 AZ), nakladatel (§ 87 AZ)], 

dědic práva (§ 26 odst. 2 AZ), popř. další právní nástupci (§ 26 odst. 3 AZ), stát 

v případě odúmrti (§ 26 odst. 2 AZ), převodní nabyvatel práva inter vivos 

[výrobce zvukového záznamu (§ 76 odst. 5 AZ), výrobce zvukově obrazového 

záznamu (§ 80 odst. 4 AZ), nakladatel (§ 87 AZ)];  

b. vykonavatel majetkových autorských práv ex lege, tj. zaměstnavatel              

[§ 58 AZ], objednatel v případě databází a kartografických děl [§ 58 odst. 7 AZ], 

osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je kolektivní dílo vytvářeno         

a pod jejímž jménem je uváděno na veřejnost [§ 59 AZ]; 

c. nabyvatel licence, zahrnuje-li udělené oprávnění právo podlicence                   

[§ 48 odst. 1 AZ] a je časově [§ 50 odst. 2, 3 písm. b) AZ] a povahově rovněž 

množstevně [§50 odst. 2, 3 písm. c) AZ] neomezené, územně neomezené nebo 

omezené alespoň pro celé území České republiky [§ 50 odst. 2, 3 písm. a) 

AZ].403 

 

Ustanovení § 96 odst. 1 AZ obsahuje taxativní výčet povinně kolektivně 

spravovaných majetkových autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským.404 Předmětné omezení dispoziční autonomie je v prvé řadě podmíněno 

povahou spravovaných práv – zahrnuje zejména taková práva, jejichž obsah tvoří nárok 

na zaplacení odměny. Režim povinné kolektivní správy práv se uplatňuje také               

v situacích, kdy není možno zcela přesně zjistit, jaká konkrétní práva jsou užita           

(např. v oblasti kabelového přenosu rozhlasového a televizního vysílání).  

 

 

                                                 
403  Telec, Tůma (2007) : 749-750.  
404  Předchozí úprava obsažená v zákoně č. 237/1995 Sb., o hromadné správě práv autorských a práv 
autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, institut povinně kolektivně 
spravovaných práv neznala. 
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Výčet povinně kolektivně spravovaných práv zahrnuje:  

1. právo na odměnu za: 

a. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam 

vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem či televizí     

anebo přenosem rozhlasového či televizního vysílání                        

[§ 72 odst. 1 AZ], 

b. užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním 

rozhlasem či televizí anebo přenosem rozhlasového či televizního 

vysílání [§ 76 odst. 3 AZ], 

c. zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového 

či zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením 

jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu 

[§ 25 odst. 1 písm. b) AZ, § 28 odst. 2 AZ, § 71 odst. 3 AZ,                 

§ 76 odst. 4 AZ, § 80 odst. 3 AZ], 

d. zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby   

anebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající 

fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin 

na papír nebo podobný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby          

[§ 25 odst. 1 písm. a) AZ, § 28 odst. 2 AZ, § 87 AZ], 

e. opětný prodej originálu uměleckého díla, je-li prodej realizován 

v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti [§ 24 AZ], 

f. půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla                       

[§ 37 odst. 2 AZ]; 

2. právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu či rozmnoženiny díla 

anebo výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový či zvukově 

obrazový záznam; 

3. právo na užití děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných na zvukový 

nebo zvukově obrazový záznam kabelovým přenosem s výjimkou takových 

výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním účelům      

[písmeno a) bod 1], právo na užití kabelovým přenosem zvukově obrazových 

záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům 

[písmeno a) bod 2], a dále s výjimkou případů, kdy právo na kabelový 
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přenos vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, 

zda jde o jeho vlastní práva nebo o práva, která vykonává na základě licenční 

smlouvy uzavřené s nositelem práva.405 

S výjimkou taxativního výčtu povinně kolektivně spravovaných práv (§ 96 AZ) 

a práv domněle smluvně spravovaných (§ 101 odst. 9 AZ) pozitivní právo 

nespecifikuje, která (další) práva podléhají režimu kolektivní správy.   

 

Ustanovení § 101 AZ upravuje uzavírání tzv. hromadných a kolektivních smluv 

v režimu kolektivní správy práv.406 

Hromadnou licenční smlouvou je smlouva uzavřená mezi kolektivním 

správcem a jednotlivými uživateli předmětů ochrany, která zahrnuje všechny předměty, 

k nimž jsou spravována práva formou kolektivní správy. Uvedená úprava ulehčuje 

uživatelům předmětů ochrany možnost získat příslušná užívací oprávnění – rozsah 

udělené licence není specifikován výčtem konkrétních předmětů ochrany, nýbrž pouze 

odkazem na soubor těchto předmětů.407 Nabyvatelům hromadných licencí je přitom 

uložena povinnost informovat kolektivního správce v případě potřeby o skutečně 

užitých předmětech ochrany (§ 101 odst. 1 AZ). Zákon pro hromadné licenční smlouvy 

předepisuje obligatorně písemnou formu.  

Hromadnou povahu mohou mít i ostatní smlouvy uzavírané mezi kolektivními 

správci a uživateli předmětů ochrany ve smyslu § 100 odst. 1 písm. h) AZ.408 

Naproti tomu „kolektivní licen ční smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená                   

mezi kolektivním správcem a právnickou osobou sdružující uživatele předmětů 

ochrany. Její podstata spočívá ve skupinovém obligačním účinku na straně nabyvatele 

licence; přestože jako smluvní strana vystupuje příslušná právnická osoba (která jedná 

vlastním jménem), licenci nabývají přímo jednotliví uživatelé – ti se také mohou 

domáhat práv z příslušné smlouvy přímo, tj. vlastním jménem a na svůj účet. Uvedenou 

úpravou však není dotčena právní povaha vztahu mezi kolektivním správcem                  
                                                 
405  Osobní výkon povinně kolektivně spravovaného práva způsobuje neplatnost příslušné části 
dohody pro rozpor se zákonem (§ 39 ObčZ). Naopak u dobrovolně kolektivně spravovaného práva jde 
pouze o porušení závazku vůči příslušnému kolektivnímu správci.  
406  V režimu kolektivní správy práv lze z povahy věci udělovat pouze nevýhradní licence               
(§ 101 odst. 8 AZ). 
407  V praxi se uvedený soubor obvykle označuje jako „repertoár“ kolektivního správce. 
408  Telec, Tůma (2007) :  822. 
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a zastupovanými nositeli práv (§ 101 odst. 4, 5 AZ).409 Kolektivní povahu mohou 

vykazovat i další smlouvy uzavřené mezi kolektivními správci a uživateli předmětů 

ochrany ve smyslu § 100 odst. 1 písm. h) AZ.410 

Z hlediska hromadnosti předmětu může být kolektivní smlouva sjednána jako 

hromadná i individuální. Zákon pro ni obligatorně stanoví písemnou formu.  

 

V televizní praxi se v souvislosti s kolektivní správou práv užívají i tzv. rámcové 

smlouvy – všeobecná ujednání o otázkách budoucího autorskoprávního poměru,       

která slouží jako podklad pro sjednávání jednotlivých licenčních smluv.  

 

Na základě právního titulu  se obvykle rozlišují tři základní druhy kolektivní 

správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským: 

1. kolektivní správa povinně kolektivně spravovaných práv, 

2. tzv. rozšířená kolektivní správa práv, kdy kolektivní správce v zákonem 

stanovených případech uděluje prostřednictvím hromadné licenční smlouvy 

jednotlivá oprávnění užít, a to jak ve vztahu k předmětům ochrany nositelů práv 

smluvně zastupovaných, tak nezastupovaných, přičemž smluvně nezastupovaní 

nositelé práv mohou účinky rozšířené kolektivní správy práv formou 

jednostranných právních úkonů adresovaných kolektivnímu správci a uživateli 

zapovědět (výjimku představuje užití předmětů ochrany formou provozování 

rozhlasového či televizního vysílání podle § 23 AZ),411 

3. smluvní kolektivní správa práv.412  

 

                                                 
409  Ustanovení § 101 odst. 4, 5 AZ je ve vztahu speciality k úpravě obsažené v § 2 odst. 1, 2 ObčZ    
a § 488 ObčZ, která stanoví, že smlouva zavazuje vždy pouze smluvní strany.   
410  Telec, Tůma (2007) : 824.  

K usnadnění sjednávání kolektivních a hromadných smluv lze využít zprostředkovatele 
jmenovaného Ministerstvem kultury České republiky z nezávislých odborníků (§ 102 AZ). 
411   Předchozí úprava obsažená v zákoně č. 237/1995 Sb., o hromadné správě práv autorských           
a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, režim tzv. rozšířené 
kolektivní správy práv neznala.    
 Oporu lze nalézt v unijním právu. Čl. 3 směrnice Rady 93/83/EHS, o koordinaci určitých 
předpisů týkajících se práva autorského a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém 
přenosu, připouští předmětný institut pro oblast družicového vysílání s výjimkou audiovizuálních děl. 
Rovněž z odst. 17 odůvodnění Informační směrnice vyplývá, že právo EU režim tzv. rozšířené kolektivní 
správy nevylučuje. 
412  Hartmanová (2000) : 19-21; Telec, Tůma (2007) : 828.   
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8.3 Kolektivní správci 

 

„Kolektivní správce“  je vymezen jako subjekt, jenž získal oprávnění k výkonu 

kolektivní správy práv; může jím být pouze „právnická osoba se sídlem v České 

republice, ve které se přímo nebo prostřednictvím třetí osoby sdružují nebo účastní 

nositelé práv, které při kolektivní správě zastupuje“ (§ 97 odst. 1, 2 AZ).413 

Z institucionálního hlediska vykazují kolektivní správci formu běžných 

soukromoprávních osob odlišujících se od ostatních toliko předmětem své činnosti. 

Kolektivní správu práv vykonávají nevýdělečně, mají však právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů.  

Z důvodu monopolu kolektivní správy práv je kolektivním správcům uložena 

povinnost zastupovat za obvyklých podmínek každého nositele práv                              

(§ 100 odst. 1, 2 AZ). Obecnou výjimku z kontraktační povinnosti představuje            

(i přes nevhodné legislativně systematické zařazení) ustanovení § 101 odst. 3 AZ,       

podle něhož kolektivní správce není povinen uzavřít smlouvu o užití předmětu ochrany, 

bylo-li by to v rozporu se společnými oprávněnými zájmy všech nositelů práv, jde-li      

o hromadnou či kolektivní smlouvu, anebo individuálními oprávněnými zájmy 

konkrétního nositele práva, jedná-li se o smlouvu k individuálně určenému předmětu 

ochrany. Kolektivní správce není dále povinen uzavřít kolektivní licenční smlouvu 

v případě zanedbatelného počtu uživatelů předmětů ochrany (§ 101 odst. 4 AZ). 

Administrativní oprávn ění k výkonu kolektivní správy práv uděluje            

na základě písemné žádosti (po splnění zákonných podmínek stanovených v § 98 AZ) 

Ministerstvo kultury České republiky jakožto orgán pověřený výkonem dohledu.414     

Doposud byla vydána tato rozhodnutí opravňující k výkonu kolektivní správy práv:  

- rozhodnutí ze dne 27. února 2001, č. j. 380/2001, kterým se uděluje oprávnění            

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře (zrušeno rozsudkem 

Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2005, sp. zn. 9 Ca 51/2004);415 

                                                 
413  „Přímým sdružováním nebo účastí“ se rozumí členství v příslušné právnické osobě, „nepřímým 
sdružováním či účastí“ jinou doložitelnou vazbu.  
414  Nauka se rozchází v určení, zdali na udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv je          
či není právní nárok. Kladné stanovisko zastává autorský kolektiv pod vedením prof. J. Kříže                  
[K říž a kolektiv (2005) : 248], opačného názoru je H. Chaloupková s P. Holým [Chaloupková, Holý              
(2007) : 137] a A. Rozehnal [Rozehnal (2007) : 117]. 
415  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 13. září 1996, č.j. II/s-OS/1-30655/96-R. 
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- rozhodnutí ze dne 28. února 2001, č. j. 4449/2001, kterým se uděluje oprávnění          

k výkonu kolektivní správy OSA – Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům 

hudebním;416 

- rozhodnutí ze dne 22. března 2001, č. j. 3209/2001, kterým se uděluje oprávnění        

k výkonu kolektivní správy INTERGRAMu, nezávislé společnosti výkonných umělců    

a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů;417 

- rozhodnutí ze dne 5. listopadu 2001, č. j. 380/1/2001, kterým se rozšiřuje oprávnění     

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře; 

- rozhodnutí ze dne 24. května 2002, č. j. 5106/2001, kterým se uděluje oprávnění         

k výkonu kolektivní správy GESTORu – ochrannému sdružení autorskému;418 

- rozhodnutí ze dne 10. července 2002, č. j. 380/2/2001, kterým se rozšiřuje oprávnění 

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře (zrušeno rozsudkem 

Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2006, sp. zn. 9 Ca 202/2005); 

- rozhodnutí ze dne 30. ledna 2003, č. j. 1306/2003, kterým se rozšiřuje oprávnění         

k výkonu kolektivní správy OSA – Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům 

hudebním; 

- rozhodnutí ze dne 6. května 2003, č. j. 6860/2003, kterým se rozšiřuje oprávnění        

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře; 

- rozhodnutí ze dne 23. července 2003, č. j. 7751/1/2003, kterým se uděluje oprávnění    

k výkonu kolektivní správy Ochranné organizaci autorské – Sdružení autorů děl 

výtvarného umění (OOA-S);419 

- rozhodnutí ze dne 3. března 2005, č. j. 7751/2003, kterým se uděluje oprávnění           

k výkonu kolektivní správy Ochranné organizaci autorské – Sdružení autorů děl 

výtvarného umění (OOA-S) (zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn.                        

11 Ca 210/2005); 

- rozhodnutí ze dne 26. května 2005, č. j. 7641/2005, kterým se uděluje oprávnění          

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře; 

- rozhodnutí ze dne 3. června 2005, č. j. 380/2001, kterým se uděluje oprávnění             

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře; 

                                                 
416  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
dne 22. ledna 1996, č.j. II/s-OS/1-29038/96-R. 
417  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 15. května 1990, č.j. VSP/1-254/90-R. 
418  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 6. ledna 1997, č.j. II/s-OS/1-31530/97-R. 
419  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 8. října 1993, č.j. VS/1-21014/93-R. 
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- rozhodnutí ze dne 30. prosince 2005, č. j. 5361/1/2005, kterým se uděluje oprávnění   

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní a literární agentuře; 

- rozhodnutí ze dne 27. října 2006, č. j. 10334/2006, kterým se uděluje oprávnění          

k  výkonu kolektivní správy OSA – Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům 

hudebním, DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentuře a Ochranné organizaci 

autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění (OOA-S) (ve znění opravného 

rozhodnutí ze dne 8. listopadu 2006); 

- rozhodnutí ze dne 31. října 2006, č. j. 8881/2006, kterým se uděluje oprávnění           

k výkonu kolektivní správy DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentuře             

a Ochranné organizaci autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění (OOA-S); 

- rozhodnutí ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 380/2/2001, kterým se uděluje oprávnění      

k výkonu kolektivní správy DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentuře           

(ve znění opravného rozhodnutí ze dne 27. března 2007);  

- rozhodnutí ze dne 15. listopadu 2006, č. j. 10145/2003, kterým se uděluje oprávnění   

k výkonu kolektivní správy Ochranné asociaci zvukařů – autorů (OAZA);420 

- rozhodnutí ze dne 18. prosince 2008, č. j. 18975/2008, kterým se uděluje oprávnění 

k výkonu kolektivní správy DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentuře; 

- rozhodnutí ze dne 5. srpna 2009, č. j. MK 4365/2009 OAP, kterým se uděluje 

oprávnění k výkonu kolektivní správy Ochranné organizaci autorské – Sdružení autorů 

děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S). 

 

Ustanovení § 97 odst. 5 AZ zakotvuje obecnou zásadu osobního výkonu             

kolektivní správy práv. Kolektivní správce může pověřit zastupováním jiného 

tuzemského kolektivního správce pouze tehdy, sleduje-li se tím účelný výkon kolektivní 

správy práv421 anebo jde-li o zahraniční osobu, která podle práva jiného státu oprávněně 

vykonává na území takového státu kolektivní správu pro tatáž práva (resp. tentýž druh 

díla). Předmětné ustanovení umožňuje na základě recipročních smluv uzavíraných mezi 

kolektivními správci z různých zemí získat přístup např. k celosvětovému repertoáru 

umělce prostřednictvím kolektivního správce se sídlem na území České republiky. 

                                                 
420  Stanovy uvedeného občanského sdružení byly registrovány rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 5. května 2003, č.j. VS/1-1/53797/03-R. 
421  Příkladem lze uvést Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného 
práva na provozování televizního vysílání děl uzavřenou mezi OSA a DILIA dne 8. listopadu 2005    
anebo Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování 
televizního vysílání děl uzavřenou mezi OSA a OOA-S dne 23. března 2006. 
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Novela autorského zákona z roku 2005422 navíc uložila povinnost nechat se při výkonu 

kolektivní správy práv zastoupit jiným kolektivním správcem (tj. společným 

zástupcem), pokud uživatel předmětu ochrany, uzavírající smlouvu nejméně se třemi 

kolektivními správci, takové zastoupení vyžaduje (§ 101 odst. 11 AZ).   

Vzájemný vztah mezi kolektivním správcem a zastoupenými nositeli práv, 

resp. uživateli předmětů ochrany upravuje kogentní ustanovení § 100 AZ. Výkon 

kolektivní správy práv je omezen požadavky dovolenosti a účelnosti, resp. společným 

prospěch nositelů spravovaných práv (§ 95 odst. 2 AZ).  

S ohledem na téma práce je vhodné zmínit § 101 odst. 7 AZ, který opravňuje 

kolektivního správce zakázat využití zákonných úplatných licencí stanovených               

v § 72 AZ a § 76 AZ, a to jak pro jednotlivé, tak  pro  všechny  umělecké  výkony           

a zvukové záznamy, k nimž práva kolektivně spravuje.423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
422  Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
423  Komentářová literatura autorů vedených prof. I. Telcem poukazuje na to, že uvedená úprava 
odporuje samotnému smyslu institutu úplatné zákonné licence. Navíc účinky „zákazu“ zde do značné 
míry hraničí s právem veřejným, neboť připouštějí možnost jednostranného uložení zákazu jednání, které 
je dovoleno ex lege. [Telec, Tůma (2007) : 827] 
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99..    OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT  ZZAA  OOHHRROOŽŽEENNÍÍ   AA    

PPOORRUUŠŠEENNÍÍ   AAUUTTOORRSSKK ÉÉHHOO  PPRRÁÁVVAA  

 

V případě neoprávněného ohrožení či porušení autorského práva se autor424 

může podle generální klauzule obsažené v § 40 AZ domáhat zejména  

a) určení svého autorství;425 

b) zákazu neoprávněného ohrožení (včetně hrozícího opakování)             

nebo zásahu do svého práva (zejména zákazu neoprávněné výroby              

či obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo 

rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla 

veřejnosti, jakož  i neoprávněné  propagace, včetně inzerce a jiné reklamy); 

c) zákazu poskytování služby, jež slouží k porušování či ohrožování jeho 

práv; 

d) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu        

a rozsahu jejího užití a o totožnosti osob, které se neoprávněného zhotovení, 

popř. neoprávněného rozšiřování účastní; 

e) sdělení informací ze strany celních orgánů a orgánů vykonávajících státní 

statistickou službu o obsahu a rozsahu dovozu nebo přijetí zboží, které  

i. je rozmnoženinou díla nebo zvukovým či zvukově 

obrazovým záznamem díla, 

ii.  má k pořízení rozmnoženiny díla sloužit jako nosič, 

iii.  je přístrojem k zhotovení zvukových či zvukově obrazových 

záznamů nebo tiskových rozmnoženin, 

iv. je pomůckou k odstranění ochrany autorských práv;426  

                                                 
424  K uplatňování nároků uvedených v § 40 odst. 1 písm. b) až d) AZ a § 40 odst. 3, 4 AZ je kromě 
autora aktivně legitimován rovněž nabyvatel výhradní licence a také fyzická či právnická osoba, jíž byl 
svěřen výkon majetkových autorských práv k dílu ex lege. 
425  Podle ustálených doktrinálních výkladů [Knap (1958), Kříž a kolektiv (2005), Telec, Tůma 
(2007)] se nejedná o určovací žalobu podle § 80 písm. c) OSŘ, nýbrž o žalobu spočívající ve výkonu 
nároku, jímž je speciálně vybaveno autorské právo. 
426  Předmětná úprava se vztahuje rovněž na vývoz a odeslání zboží.  
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f) nahlížení do celních a statistických dokumentů v rozsahu nezbytném      

ke zjištění legality dovozu nebo přijetí zboží určeného k užití na území 

České republiky, popř. ke zjištění údajů nezbytných pro možnost uplatnění 

svých práv; 

g) náhrady škody;427 

h) vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku odměny, která by 

byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání 

s dílem;428 

i) odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva                   

(při zohlednění závažnosti zásahu a zájmů třetích osob), zejména  

i. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobe- 

niny díla nebo pomůcky k odstranění ochrany díla 

z obchodování či jiného užití, 

ii.  zničení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobe- 

niny díla nebo pomůcky k odstranění ochrany díla;    

j) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou 

(imateriální) újmu, zejména 

a. omluvou, 

b. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného 

zadostiučinění  nejevilo postačujícím;429 

                                                                                                                                               
Poskytnutí uvedených informací se může domáhat také příslušný kolektivní správce,              

popř. právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů a dále fyzická či právnická osoba, které přísluší        
ze zákona oprávnění k výkonu majetkových autorských práv anebo ze smlouvy výhradní oprávnění         
k dílu. 
427  Autor může místo skutečně ušlého zisku požadovat náhradu ušlého zisku ve výši odměny,     
která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem (§ 40 odst. 4 
věta první AZ).  
428  Zdržovací nárok, nárok na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení jsou 
částečně omezeny v případě neoprávněného ohrožení nebo porušení kolektivně spravovaného práva, 
pokud uživatel nebo osoba oprávněná hájit zájmy v ní sdružených uživatelů řádně a bez zbytečných 
průtahů vede s příslušným kolektivním správcem v souvislosti s takovým zásahem i ohrožením práva 
jednání směřující k uzavření smlouvy nebo pokud v uvedené věci souhlasí s využitím zprostředkovatele 
(§ 100a AZ). 
429  Výši peněžitého zadostiučinění určí soud zejména podle závažnosti vzniklé újmy a okolností 
neoprávněného zásahu do autorského práva.  

Srov. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. dubna 1992, sp. zn. 11 C 131/91:  
„Uveřejnění fotografických děl bez svolení autora v časopise je porušením                 

jeho autorského práva. Došlo-li tím k ohrožení dobrého jména autora, přihlédne k tomu soud   
při určení výše peněžitého zadostiučinění.“  



 164 

k) práva uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, 

měl-li autor ve věci úspěch, a podle okolností určit i rozsah, formu            

a způsob uveřejnění.430  

Ustanovení § 43 AZ postihuje obcházení účinných technických prostředků 

ochrany autorských práv, tj. technologií, zařízení nebo součástek určených 

k eliminaci takových úkonů ve vztahu k dílům, k nimž autor neudělil oprávnění, jestliže 

užití díla lze kontrolovat uplatněním kontroly přístupu či ochranného procesu 

(šifrováním, kódováním, popř. jinou úpravou díla) anebo uplatněním kontrolního 

mechanismu rozmnožování.431 

 

Odpovědnost za neoprávněné ohrožení či porušení autorského práva je 

konstruována jako objektivní , tj. bez ohledu na zavinění.432 Postačí, nastane-li zákonem 

kvalifikovaná událost („autor, do jehož práv bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož 

právu hrozí neoprávněný zásah, se může domáhat…“), a autor nabývá podle 

konkrétních okolností některé nebo všechna opatření předvídaná § 40 a násl. AZ.433 

Ostatně objektivní odpovědnost je signifikantní pro celou oblast práv k nehmotným 

statkům.434 

                                                 
430  Ustanovení § 40 a násl. AZ korespondují s normami obsaženými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví. Komplexní úpravu pro celou 
oblast práv duševního vlastnictví na úrovni mezinárodního autorského práva zakotvuje část III „Dohody 
TRIPS“. 
431  Srov. čl. 11 WCT; čl. 6, 7 Informační směrnice. 
432  Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. července 1995, sp. zn. 7 C 138/89: 

„Odpovědnost za porušení autorského práva je objektivní a k jejímu vzniku zákon nevyžaduje 
zavinění. Proto jsou ke vzniku odpovědnosti právně bezvýznamné námitky žalovaného, že nebyl povinen 
zkoumat, zda osoba tvrdící své výlučné autorství díla je skutečně výlučným autorem, a že o spoluautorství 
této osoby s jinou osobou nevěděl. Soud musí dbát, aby se postiženému žalobci dostalo pouze 
přiměřeného zadostiučinění a aby nedošlo k zatížení žalovaného neúměrnými povinnostmi, které již 
neslouží k zákonem sledovanému přiměřenému zadostiučinění, nýbrž k odvetě či dokonce šikaně 
odpovědné osoby. Poskytnutí zadostiučinění v peněžní částce nepřichází v úvahu při každém porušení 
autorského práva, ale jen za splnění podmínek, že újma nemajetkové povahy, vzniklá porušením,              
je závažná a že jiné prostředky autorskoprávní ochrany nejsou k jejímu odčinění postačující.“   
433  Nauka [Luby (1962), Knap (1974)] v rámci neoprávněných autorskoprávních zásahů obvykle 
rozlišuje plagiáty a kontrafakcie (tj. všechny ostatní druhy neoprávněných zásahů do autorského práva). 
V praxi se často hovoří o tzv. pirátství; označení má svůj původ v rozhlasovém vysílání provozovaném 
v 50. a 60. letech 20. století z lodí ukotvených mimo teritoriální vody národních států – vysílatel tak 
nemusel platit autorské odměny za užití příslušných děl.  
434  V případě přeshraničního užití platí čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)      
č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), podle něhož právem 
rozhodným pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušování práva duševního vlastnictví, 
je právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv.  
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Ochranu rozhlasových a televizních programů zabezpečuje rovněž zákon           

č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,                 

který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES, o právní 

ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. 

Předmětná úprava poskytuje ochranu placeným, podmíněným přístupem chráněným 

rozhlasovým a televizním službám a službám informační společnosti,                        

jakož i samotnému podmíněnému přístupu, a to stanovením zákazu protiprávních 

jednání vztahujících se k zařízením a opatřením, jimiž se obcházejí přístupová 

zabezpečení chráněných služeb. 

 Autorskoprávní ochrana je v neposlední řadě zajištěna také prostředky 

veřejného práva [viz Díl 4 Hlavy VI TZ: Trestné činy proti průmyslovým vzorům        

a proti autorskému právu anebo např. pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění 

podle § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů].  
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ZÁVĚR 

  

V závěru každé práce nachází své místo zobecněné shrnutí a také konstatování, 

zdali bylo uspokojivě dosaženo cílů vytyčených před započetím vlastního sepisu.   

Rigorózní práce se pokusila zprostředkovat průřezový vhled do autorského práva 

z perspektivy televizní produkce. Vzhledem k rozsahu zvoleného tématu nerozebírala 

veškeré otázky v celé jejich šíři do nejmenších detailů. Stejně tak se nezabývala 

sociologickými aspekty uvedené problematiky ani hlouběji nerozpracovávala poznatky 

z oblasti mediální komunikace a televizní tvorby. 

Smyslem předcházejících výkladů měl být v prvé řadě pohled na současný stav 

autorského práva v oblasti televizního vysílání, a to nejenom v rámci právního řádu 

České republiky, ale i v širším evropském, resp. celosvětovém měřítku. V tomto ohledu 

si práce kladla za cíl provést zevrubnou analýzu uvedené oblasti a současně zhodnotit 

kvalitu a vhodnost stávající úpravy, popř. upozornit na její formulační či výkladové 

nedostatky.  

Před vlastním výkladem vysoce specifických tematických okruhů [Kapitola 5 – 

Právo na sdělování autorského díla veřejnosti; Kapitola 6 – Audiovizuální díla; 

Kapitola 7 – Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání] byly nejprve 

osvětleny obecně teoretické otázky vztahující se k základním kategoriím autorskoprávní 

ochrany [Kapitola 1 – Autorské právo; Kapitola 2 – Autorské dílo; Kapitola 3 – 

Autorství, Kapitola IV – Obsah autorského práva]. V případě potřeby zohledňovala 

práce rovněž související veřejnoprávní předpisy.  

Původní hypotéza vycházela z konstatování, že televizní vysílání se z pohledu 

práva zásadně neliší v závislosti na tom, jaký používá technický způsob k šíření 

televizního signálu. 

Na úrovni EU vymezila minimální standardy televizního vysílání směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS, o koordinaci některých právních                

a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání   

(tzv. směrnice „Televize bez hranic“), novelizovaná směrnicí Evropského parlamentu    

a Rady 97/36/ES; do českého právního řádu ji transponoval zák. č. 231/2001 Sb.,           

o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů. Hlavním cílem této 

komunitární úpravy bylo zajistit volný pohyb a svobodný příjem televizních programů – 
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služeb, mimo jiné i stanovením jurisdikce členských států nad jednotlivými 

provozovateli vysílání. Předmětné normy se však vztahovaly pouze na provozování 

televizního vysílání, nikoliv i na rozvíjející se audiovizuální mediální služby                

na vyžádání.  

Technický a technologický vývoj urazil za poslední století neuvěřitelný kus 

cesty, což platí obzvlášť pro fenomén televize. Televiznímu vysílání se v uplynulém 

desetiletí podařilo proniknout i na půdu počítačových sítí, včetně té největší – 

globálního Internetu, a to nejenom ve formě „živého“ vysílání, ale také v podobě 

archívů televizních stanic (video archiv) a videa na vyžádání (video-on-demand).   

 Počítačové sítě proměnily od základu způsob, jímž společnost pojímá                  

a distribuuje objektivně vnímatelné výsledky tvůrčí duševní činnosti, a to imanentním 

oddělením předmětných imateriálních statků od hmotného substrátu. Autoři tak získali 

novou možnost, jak poměrně snadno rozšiřovat svá díla bez významnější ingerence 

třetích osob geograficky neomezenému počtu subjektů v libovolně zvoleném čase,        

a to za minimální náklady. Nezbytnost hmotného nosiče jakožto prostředku sdělování 

autorského díla veřejnosti v období před nástupem informačních a komunikačních 

technologií ovšem zapříčinila, že zprostředkující činitele nabyly podobu nadnárodních 

korporací s obrovským ekonomickým potenciálem a společenským vlivem. K překotné- 

mu technologickému rozvoji přitom docházelo bez ohledu na existenci příslušné 

legislativní úpravy a možnost dispozice s autorským dílem bez hmotného substrátu 

podle stávajících autorskoprávních norem vyvolávala v praxi řadu interpretačních             

a aplikačních potíží. Pro normotvůrce, a to jak na vnitrostátní, tak na nadnárodní úrovni, 

záhy vyvstal jasný úkol – vytvořit dostatečný právní rámec pro elektronické 

zpřístupňování a sdílení autorských děl při současné garanci efektivní ochrany 

autorských a jiných práv všech zainteresovaných subjektů.  

V rámci právního řádu ČR se „vysílání prostřednictvím dálkového přístupu 

(Internetu)“ nepovažovalo až do 31. května 2010 dle tehdy platného a účinného znění    

§ 2 odst. 2 písm. e) ZRTV za rozhlasové a televizního vysílání ve veřejnoprávním 

smyslu. Předpisový rámec elektronických komunikací z r. 2002 však stanovil jako jednu 

ze svých hlavních zásad princip technologické neutrality a v obdobném smyslu se 

vyjádřil rovněž Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne  2. června 2005 ve věci 

C-89/04 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State): Mediakabel BV    
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proti Commissariaat voor de Media, který vymezil pojem „televizní vysílání“ 

následujícím způsobem: „služba (…) spadá pod pojem televizní vysílání (…), pokud 

sestává z prvotního vysílání televizních programů určených veřejnosti, tedy 

neomezenému počtu možných televizních diváků, u nichž je současně přenášen tentýž 

obraz. Technika přenosu obrazu není při tomto posouzení určujícím prvkem.“              

Na základě IV. sdělení Evropské komise o aplikaci směrnice „Televize bez hranic“      

za období 2001-2002 byla zahájena revize, která vyústila v přijetí nového normativního 

předpisu – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES, kterou se mění 

směrnice Rady č. 89/552/EHS, o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících provozování televizního vysílání, zavedla                         

pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb technologicky neutrální způsob 

regulace a rovné podmínky soutěže, tedy přístup, který sice nečiní rozdíl mezi různými 

platformami pro dodávku podobného audiovizuálního mediálního obsahu, avšak který 

zohledňuje rozdílnou povahu televizního vysílání (tj. lineární audiovizuální mediální 

služby) a nelineárních audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Došlo rovněž      

k formální změně názvu, a to na „Směrnici o audiovizuálních mediálních službách“.435  

 Souhrnně lze konstatovat, že stávající autorskoprávní úprava jednotlivých 

aspektů televizního vysílání je v českém právním řádu provedena dostatečným                 

a vyhovujícím způsobem. Je však zřejmé, že paralelně s neustálým rozvojem 

informačních a komunikačních technologií, který byl ve stručnosti nastíněn výše,           

a nutností ochrany některých základních lidských práv je třeba vést racionální diskuzi    

o možnostech revize absolutního pojetí autorského práva. V této souvislosti bývá 

nejčastěji skloňován (a autorka této práce se s ním v zásadě ztotožňuje) model jakéhosi 

elektronického distribučního rámce, který by formou kolektivní blanketní licence 

umožňoval internetové sdílení a distribuci autorských děl při současné garanci plateb 

adekvátních autorských odměn. 

Na úrovni EU se k otázce absolutní povahy autorského práva vyjádřil Evropský 

parlament ve svém usnesení ze dne 10. května 2008, 2007/2153 (INI), o kulturním 

průmyslu v Evropě. Evropská komise byla vyzvána, aby uznala, že „Internet zcela 

                                                 
435  Za účelem sjednocení normativních textů bylo dne 10. března 2012 přijato oficiální kodifikované 
znění – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých právních                 
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách). 
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změnil tradiční způsoby užívání kulturních výrobků a služeb a že je zásadní zaručit 

bezproblémový přístup ke kulturnímu internetovému obsahu a rozmanitost kulturní 

tvorby přesahující pouhou průmyslovou a komerční logiku a kromě toho také zajistit 

spravedlivou odměnu pro všechny kategorie držitelů práv“. Evropský parlament dále 

Komisi požádal, aby „p řezkoumala zásadní otázku duševního vlastnictví s ohledem      

na kulturní a hospodářské aspekty a aby v zájmu zachování rovnováhy mezi možnostmi 

přístupu ke kulturním aktivitám a obsahům a duševním vlastnictvím, která zaručí 

spravedlivou a účinnou odměnu všem kategoriím držitelů práv, skutečný výběr            

pro spotřebitele a kulturní rozmanitost, vyzvala všechny aktéry působící v tomto odvětví 

ke společnému nalezení řešení, jež by bylo spravedlivé pro velké i malé zúčastněné 

subjekty; v tomto ohledu upozorňuje na skutečnost, že kriminalizace spotřebitelů, kteří 

neusilují o zisk, za účelem boje proti počítačovému pirátství není vhodným řešením.“ 

S uvedenými tendencemi se lze setkat i v současnosti, ba co víc, dokonce se již otevřeně 

hovoří o tzv. páté svobodě – volném pohybu obsahu a vědomostí [blíže usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010, 2009/2225 (INI), o nové digitální 

agendě pro Evropu]. 

 Lze usuzovat, že proces konsolidace a optimalizace úpravy právních vztahů 

vznikajících při zpřístupňování autorských děl prostřednictvím počítačových sítí bude 

ještě náročný a zdlouhavý. Společnou snahou by však mělo být nalézt rozumný 

kompromis mezi zájmy všech zainteresovaných subjektů, primárně pak autorů na straně 

jedné a uživatelů a subjektů zajišťujících výrobu a distribuci autorských děl 

prostřednictvím počítačových sítí na straně druhé.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

AVMSnv zákon č. 133/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání a o změně některých zákonů   

(zákon o audiovizuálních mediálních službách                  

na vyžádání) 

AVZ  zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, 

šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně              

a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, 

ve znění zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 121/2000 Sb.,          

zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 499/2004 Sb.  

DILIA   Divadelní, literární, audiovizuální agentura, o. s.    

Dohoda TRIPS  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví ze dne 15. dubna 1995 

DZ  důvodová zpráva 

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie  

Informa ční směrnice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES,                    

o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti 

Integram Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových     a zvukově obrazových záznamů, o. s.   

LZPS usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky 

MF   Ministerstvo financí České republiky 

n.     následující 

OAZA   Ochranná společnost zvukařů-autorů, o. s.  
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ObčZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

OchrZn  zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících       

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), (zákon o ochranných 

známkách), ve znění pozdějších předpisů 

OOA-S Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl 

výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, o. s.  

OSA  Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.   

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů  

PřZ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

RÚB Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl  

ze dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 4. května 1896, 

revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná 

v Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v Římě          

dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948,                 

ve Stockholmu dne 14. červnece 1967 a v Paříži dne       

24. července 1971, ve znění změny ze dne 28. září 1979  

Římská úmluva Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, 

výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací   

ze dne 26. října 1961  

Sb.  Sbírka zákonů České republiky 

Sb. m. s.  Sbírka mezinárodních smluv České republiky  

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie  

SES Smlouva o založení Evropského společenství ze dne                   

25. března 1957  
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SEU  Smlouva o Evropské unii ze dne 7. února 1992  

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie z 13. prosince 2007 

SŘ  zákon č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  

TiZ  zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech               

při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

TŘ zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

Úř. věst.   Úřední věstník Evropské unie  

Ústava    ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Vážný Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky             

ve věcech občanských. Uspořádal JUDr. František Vážný 

VÚAP Všeobecná úmluva o autorském právu, uzavřená v Ženevě 

dne 6. září 1952 a revidovaná v Paříži dne                        

24. července 1971   

WCT  Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) o právu autorském ze dne 20. prosince 1996  

WIPO    Světová organizace duševního vlastnictví    

WPPT Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových 

záznamech ze dne 20. prosince 1996 

WTO     Světová obchodní organizace   

ZHSAP zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských 

práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně          

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

ZRTV  zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového           

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Ženevská úmluva Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů           

proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových 

záznamů sjednaná v Ženevě dne 29. října 1971 
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odměn, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 133/2010 Sb., zákon o audiovizuálních mediálních službách     

na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání) 

 

Mezinárodní smlouvy 

o Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne                

20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1890,                

ve Washingtonu dne 2. června 1991, v Haagu dne 6. listopadu 1925, 

v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958                  

a ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 2. října 1979 

(vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.)  

o Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne                

9. září 1886, doplněná v Paříži dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně 

dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914                

a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, 

ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 
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(vyhláška č. 133/1980 Sb.), ve znění změny ze dne 28. září 1979 

(vyhláška č. 19/1985 Sb.)  

o Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů          

o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne         

14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne      

6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne                 

15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná        

v r. 1979 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)    

o Všeobecná deklarace lidských práv, schválená Valným shromážděním 

Organizace spojených národů v New Yorku dne 10. prosince 1948 

o Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod uzavřená dne        

4. listopadu 1950 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí     

č. 209/1992 Sb.) 

o Všeobecná úmluva o autorském právu, uzavřená v Ženevě dne                

6. září 1952 a revidovaná v Paříži dne 24. července 1971 (vyhláška        

č. 2/1960, ve znění vyhlášky č. 134/1980 Sb.)  

o Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových organizací, uzavřená v Římě dne 26. října 1961 

(vyhláška č. 192/1964 Sb., ve znění red. sdělení č. 157/1965 Sb.)  

o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech         

ze dne 6. prosince 1966 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních 

věcí č. 120/1976 Sb.) 

o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne               

16. prosince 1966 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí   

č. 120/1976 Sb.) 

o Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná            

ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 2. října 1979 

(vyhláška č. 69/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.)  

o Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému 

rozmnožování jejich zvukových záznamů sjednaná v Ženevě dne          

29. října 1971 (vyhláška č. 32/1985 Sb.)  



 193 

o Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, uzavřená 

v Římě dne 19. června 1980 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR        

č. 64/2006 Sb. m. s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR           

č. 21/2007 Sb. m. s.) 

o Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl ze dne                   

18. dubna 1989 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí        

č. 365/1992 Sb.) 

o Úmluva o právech dítěte uzavřená dne 20. listopadu 1989 (sdělení 

Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.) 

o Evropská úmluva o filmové koprodukci ze dne 2. října 1992 (sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 26/2000 Sb. m. s.) 

o Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 

ze dne 15. dubna 1995 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR          

č. 191/1995 Sb.)  

o Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu 

autorském ze dne 20. prosince 1996 (sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí ČR č. 33/2002 Sb. m. s.) 

o Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech ze dne 20. prosince 1996 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 48/2002 Sb. m. s.) 

o Evropská úmluva o filmové koprodukci (sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí ČR č. 26/2000 Sb. m. s.) 

o Evropská úmluva o přeshraniční televizi ve znění Protokolu 

pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi           

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 57/2004 Sb. m. s.)  

 

Právní akty Evropské unie 

o Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 

(EUROATOM) ze dne 25. března 1957, ve znění pozdějších změn 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 111/2009 Sb. m. s.) 
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o směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne                  

3. října 1989, o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících provozování televizního vysílání 

o směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně 

počítačových programů  

o Smlouva o Evropské unii ze dne 7. února 1992, ve znění pozdějších 

změn (sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 111/2009 Sb. m. s.) 

o směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu pronájmu 

a půjčování a o některých právech příbuzných právu autorskému 

v oblasti duševního vlastnictví  

o 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 

o Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou            

na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy    

na straně druhé ze dne 4. října 1993  

o směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 harmonizující dobu 

trvání ochrany autorského práva a některých práv příbuzných  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne                      

11. března 1996, o právní ochraně databází 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne                     

30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS,                   

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne                     

20. listopadu 1998, o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem      

a služeb tvořených podmíněným přístupem  

o 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  
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o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne                 

22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84 ES ze dne                 

27. září 2001, o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu 

uměleckého díla 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne                  

7. března 2002, o přístupu k sítím elektronických komunikacích 

s přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení   

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne                   

7. března 2002, o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne                   

7. března 2002, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací  

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne                  

7. března 2002, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítě 

a služeb elektronických komunikacích  

o nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání 

opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých 

práv duševního vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, 

o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo   

o směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2004/48/ES       

ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví  

o nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu 

celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv 

duševního vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží,       

o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo   

o směrnice Evropského parlamentu 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 právem 

autorským 
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o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne               

12. prosince 2006, o době ochrany autorského práva a určitých práv 

s ním souvisejících 

o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne         

11. července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy (Řím II) 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne                 

11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady č. 89/552/EHS,            

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání  

o Smlouva o fungování Evropské unie ze dne 13. prosince 2007, ve znění 

pozdějších změn (sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 111/2009 

Sb. m. s.) 

o Listina základních práv Evropské unie ze dne 14. prosince 2007  

(2007/C 303/01) 

o směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne                 

10. března 2010, o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)  

 

Judikatura  

- Vážný 14211 

- Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 14C 71/82 

- Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90 

- Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. dubna 1992,                          

sp. zn. 11 C 131/91 

- Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. července 1995,                          

sp. zn. 7 C 138/89 

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. července 2002,            

sp. zn. 21 Cdo 1414/2001 

- Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2002,            

sp. zn. 11 Zp 43/2002 
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- Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. března 2003,                

sp. zn. 5 Tdo 200/2003 

- Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. června 2003,                

sp. zn. 5 Tdo 631/2003 

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. září 2004,                   

sp. zn. 4 Tz 124/2004 

- Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 2005,                        

sp. zn. Pl. ÚS 10/03 

- Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 2005,                            

sp. zn. 23 C 112/2004  

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 5 Tdo 160/2005 

- Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, sp. zn. 1 As 

36/2006-79 

- Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29. ledna 2008,                         

sp. zn. Pl. ÚS 69/06 

- Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. března 2009,             

sp.zn. 5 TDO 234/2009 

- Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 8. července 1999, Sürek          

proti Turecku, č. stížnosti: 26682/95 

- Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. prosince 2006 o 

předběžné otázce na základě čl. 234 ES ve věci Sociedad General de 

Autores y Editores de Espańa v. Rafael Hoteles SA 

 

Úřední dokumenty 

o Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,   

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (poslanecký tisk             

č. 433/1999) 

o Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 216/2006 Sb., kterým se mění 

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících           

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),        
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ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (poslanecký tisk     

č. 1111/2005)  

o Rozhodnutí generálního ředitele České televize č. 1, kterým se stanoví 

zásady při uzavírání koprodukčních smluv, smluv o výrobě pořadu         

a smluv o společné výrobě pořadu  

 

Technické normy 

- ČSN EN 60728-1: Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály    

a interaktivní služby. Část 11: Bezpečnost 

- ČSN EN 60728-4: Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály   

a interaktivní služby. Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení          

pro koaxiální kabelové sítě 

- ČSN EN 60728-5: Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály     

a interaktivní služby. Část 5: Stanice systému 

- ČSN EN 50083-2: Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály    

a interaktivní služby. Část 2: Elektromagnetická kompatibilita        

pro zařízení;  

- ČSN EN 50083-3: Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály    

a interaktivní služby. Část 3: Aktivní širokopásmové díly                

pro koaxiální kabelové sítě  

- ČSN 31 0001: Letectví a kosmonautika – Terminologie 

- ČSN EN 61196: Vysokofrekvenční kabely 

- ČSN EN 50117: Koaxiální kabely 

- ČSN EN 50288: Víceprvkové metalické kabely pro analogovou          

a digitální komunikaci a řízení 

- ČSN EN 50407: Vícepárové kabely používané v digitálních 

přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí 

- ČSN EN 50320: Systém digitálního rozhlasového vysílání 

- ČSN EN 50221: Specifikace společného rozhraní pro podmíněný 

přístup a jiná použití dekodéru digitálního televizního vysílání 

- ČSN 36 8601: Audiovizuální technika - Terminologie digitálního 

signálu 
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Internetové zdroje 

- webové stránky Světové organizace duševního vlastnictví WIPO 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.wipo.int>  

- webové stránky Evropské unie 

o Přístup z Internetu: 

<http://europa.eu/> 

- webové stránky Ministerstva kultury České republiky 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.mkcr.cz/> 

- webové stránky INTEGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců   

a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.intergram.cz/> 

- webové stránky Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl 

výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl 

(OOA-S) 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.ooas.cz/> 

- webové stránky OSA – Ochranného svazu autorského pro práva k dílům 

hudebním 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.osa.cz/> 

- webové stránky DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentury 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.dilia.cz/> 

- webové stránky GESTOR – ochranného svazu autorského  

o Přístup z Internetu: 

<http://www.gestor.cz/cs/> 

- webové stránky Ochranné asociace zvukařů – autorů (OAZA)  

o Přístup z Internetu: 

<http://www.oaza.eu/> 
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- oficiální webové stránky Licence Creative Commons – Česká republika 

o Přístup z Internetu: 

<http://www.creativecommons.cz/> 

- REINBOTHE, Jörg. Das Urheberrecht in Wandel der Zeiten.  

o Přístup z Internetu: <http://www.jura.uni-sb.de> 

- Televize a její historie  

o Přístup z Internetu: <http://vtm.zive.cz/aktuality/televize-a-jeji-

historie> 

 

Databáze 

- databáze ASPI 

- Úřední věstník Evropské unie Eur-Lex 

o Přístup z Internetu: 

<http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm> 
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Název práce v anglickém jazyce: 

 „Copyright in the aspects of television broadcasting“ 
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SUMMARY 

 

This thesis deals with copyright issue in the field of television broadcasting. This 

topic has been chosen due to the author´s specialisation as well as her practical 

experience in audio-visual media.     

Regarding the topic extend, the thesis does not examine all the issues down        

to the least detail. Neither it mentions sociological aspects of the legal matter,              

nor elaborates findings from the field of media communication and television 

production. The submitted text tries to present a summarising insight into copyright 

from the view of television production as per legal status on 30th June 2011. In this 

respect the author aimed to carry out a detailed analysis of the given field.     

The thesis itself consists of nine chapters. The general theoretic issues regarding 

the basic categories of copyright protection [Chapter I – Copyright; Chapter II – 

Author´s work; Chapter III – Authorship, Chapter IV – Copyright Content] will be 

explained first prior to the interpretation of highly specific topics. The three following 

chapters represent a focal point of the thesis. In the fifth chapter there are all aspects 

regarding the right to communicate an author´s work to the public examined in detailed, 

especially when it is broadcasted on the radio or television, transmitted by the radio      

or television and performed on the radio or television. The sixth chapter characterizes 

audio-visual works, or works audio-visually used and it defines special legal system 

under which the given works are used. The content of the seventh chapter is made       

by exclusive property right of the radio and television transmitting body to its (original) 

transmitting. The eight chapter deals with issues of collective administration                 

of copyrights and rights relating to the copyright, the ninth final chapter brings a brief 

interpretation of responsibility for unauthorized jeopardy or violation of the copyright.        

Regarding methodology the thesis comes from two basic legal science 

approaches. First, the analysis of the valid right is carried out by means                          

of interpretation, grammar-language, word meaning (semantic), systematic, theological, 

logical and historical methods. However, the text also takes into consideration former 

copyright regulations as well as relevant provisions of the international copyright and 

EU law. If necessary it also reflects relating public-law regulations. The findings gained 

are then processed by means of a comparative method. The objective is to assess         
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the quality and suitability of the existing legal regulation, draw attention to its 

drawbacks (definitional and interpretative), or introduce possible solution proposals. 

However, the thesis also deals with conceptual issues and searches relations,                      

or differences in meaning. Therefore, a great attention is paid to doctrinal interpretations 

and to judicature in the limited extend.  

Regarding continuous social progress and technological development it is 

obvious that the expert public will also face a number of new issues in near future.   
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Abstrakt: 

Rigorózní práce pojednává o problematice autorského práva v oblasti 

televizního vysílání. Vzhledem k rozsahu zvoleného tématu nerozebírá veškeré 

otázky v celé jejich šíři do nejmenších detailů. Stejně tak nezmiňuje 

sociologické aspekty uvedené právní tematiky ani hlouběji nerozpracovává 

poznatky z oblasti mediální komunikace a televizní tvorby.  

Předkládaný text se pokouší v devíti kapitolách zprostředkovat průřezový 

vhled do autorského práva z perspektivy televizní produkce, a to k právnímu 

stavu ke dni 30. června 2011. Nejprve byl v předmětné oblasti proveden rozbor 

platného práva, a to za pomoci výkladové metody mluvnicko-jazykové, 

významoslovné (sémantické), systematické, teologické, logické a historické; 

takto získané poznatky byly následně zpracovány za použití komparativní 

metody. Práce však zohledňuje rovněž předchozí autorskoprávní úpravy, jakož i 

relevantní ustanovení mezinárodního práva autorského a práva EU. Značná 

pozornost byla věnována také doktrinálním výkladům, názorům odborné 

veřejnosti a v omezené míře i judikatuře (včetně závěrů Soudního dvora 

Evropské unie). 

 

Abstract: 

This thesis deals with copyright issue in the field of television 

broadcasting. Regarding the topic extend, the thesis does not examine all the 

issues down to the least detail. Neither it mentions sociological aspects of the 

legal matter, nor elaborates findings from the field of media communication and 

television production.  

The submitted text tries in nine chapters to present a summarising insight                

into copyright from the view of television production as per legal status on June 

30th 2011. First, the analysis of the valid right is carried out by means                          

of interpretation, grammar-language, word meaning (semantic), systematic, 

theological, logical and historical methods. The findings gained are then 

processed by means of a comparative method. However, the text also takes into 

consideration former copyright regulations as well as relevant provisions of the 
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international copyright and EU law. A great attention is paid to doctrinal 

interpretations and to judicature in the limited extend as well.   
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