
Shrnutí

 Tématem diplomové práce jsou audiovizuální produkce ve vztahu k autorskému právu a 

vybrané právní vztahy, které mohou vznikat při audiovizuálních produkcích. Tyto právní vztahy 

jsou významné především z hlediska autorského práva, avšak jsou zmíněny i jejich přesahy do 

příbuzných právních odvětví, též s ohledem na rekodifikaci občanského práva.

 První kapitola se zaměřuje na vymezení stěžejních pojmů. V prvé řadě je vymezen pojem 

audiovizuální produkce jako druh podnikání a podmínky jeho provozování. Dále je zasazen do 

kontextu autorského práva pojem audiovizuálního díla. Pojem audiovizuálního díla je definován z 

autorskoprávního hlediska, jsou definovány jeho konstitutivní znaky a je rozebráno specifické 

pojetí autorství audioviziuálního díla. Dále je věnován prostor tradičnímu třídění audiovizuálních 

děl a jejich pojetí v některých normách veřejného práva. S ohledem na specifika audiovizuálního 

díla je zmíněna též povaha děl audiovizuálně užitých. Závěrem první kapitoly  je vymezen pojem 

výrobce, jeho postavení ve vztahu k autorovi audiovizuálního díla a specifická práva, která výrobci 

přiznává autorský zákon.

 Stěžejní je kapitola pojednávající o vybraných právních vztazích, které v oblasti audiovize 

vznikají. Jde především o institut smluvní licence, který je rozebrán v úvodu. Podkapitoly o smluvní 

licenci se věnují definici předmětu licenční smlouvy a též uvedení pravidelných obsahových 

náležitostí licenčních smluv v audiovizi. Vedle licence je pojednáno i o jiných možnostech užití 

předmětů chráněných autorským právem a o právu na ochranu osobnosti v souvislosti s tvorbou a 

výrobou záznamů audiovizuálních děl. Posledním nastíněným právním vztahem je koprodukce, 

coby vztah dvou a více výrobců, jehož účelem je zpravidla společná výroba záznamu 

audiovizuálního díla.

 Poslední kapitola koncepčně poněkud vybočuje z předchozího rámce a věnuje se zejména 

oblasti distribuce, která má však pro výrobce značný význam. Jedná se o problematiku nelegálního 

šíření děl na Internetu, což je považováno za jeden z aktuálních problémů oblasti duševního 

vlastnictví. Závěrem je věnován prostor úvaze o jednom z možných řešení této otázky.


