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1. Úvod

 Text této práce se pokouší postihnout  některé právní otázky týkající se audiovize 

a zejména audiovizuálních produkcí, tedy  procesů, při nichž zpravidla dochází 

k vytváření audiovizuálních děl, výrobě jejich záznamů a nakládání s nimi.

 Pro patřičné uchopení problematiky  je nezbytné vymezit základní pojmy, se 

kterými se v oblasti autorského práva pracuje, pročež je první kapitola věnována 

zasazení pojmů audiovizuální produkce, audiovizuální dílo a výrobce audiovizuálního 

díla do kontextu autorského práva a příbuzných právních odvětví. Teoretické vymezení 

zahrnuje zejména legální definice těchto pojmů, pojetí autorství audiovizuálního díla, 

právní postavení režiséra, výrobce a dalších osob zúčastněných na vytváření, resp. 

výrobě audiovizuálních děl, resp. jejich záznamů. 

 V kapitole o právních vztazích v audiovizi je pojednáno o vybraných institutech, 

které považuji za důležité z hlediska výrobce záznamů audiovizuálních děl. Jedná se 

zejména  o rozbor institutu smluvní licence v autorském právu, což  je primární nástroj 

k dispozicím s předměty práva autorského a práv souvisejících. V souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva1 je zde brán ohled na nové zákonné zakotvení institutu 

licence a dílčí změny, které tato změna přináší. 

 Dále jsou zmíněny některé další specifické možnosti užití předmětů autorského 

práva a práv souvisejících. Jedná se zejména o kvazilicenční režimy popsané 

v autorském zákoně, volná užití, zákonné licence a otázku užití předmětů ochrany na 

základě prostého souhlasu. S přesahem do příbuzných právních odvětví jsou zmíněny 

i další právní vztahy, které mohou vzniknout při tvorbě audiovizuálních děl, resp. 

výrobě jejich záznamů. Jde o případné porušení práv na ochranu osobnosti, např. při 

nedovoleném pořízení a užití záznamů a projevů osobní povahy. Specifickou záležitostí 

pro oblast  audiovize je koprodukce, což je právní vztah několika výrobců, jehož  účelem 

je zejména společné zhotovení záznamu audiovizuálního díla. Tento druh právního 

vztahu je zpravidla vymezen normami občanského práva, přičemž má význam pro 

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)



autorskoprávní postavení svých subjektů a v případě mezinárodních koprodukcí může 

být ovlivněn normami mezinárodního práva soukromého.

 Poslední kapitola je věnována problematice nelegálního šíření autorskoprávně 

chráněných předmětů na Internetu. Kromě krátkého rozboru platné právní úpravy je zde 

uvažováno de lege ferenda o možnosti řešení současného stavu, kdy dochází konstantně 

k porušování autorských práv a práv souvisejících. 

2. Vymezení pojmů

2.1. Audiovizuální produkce

 Audiovizuální produkce může být  považována za souhrnný  název specifické 

oblasti podnikání. V širším měřítku sem lze zařadit jakoukoliv činnost vedoucí 

k vytvoření audiovizuálního obsahu - nikoliv jen audiovizuálního díla ve smyslu AutZ. 

Je však potřeba vymezit  tvorbu/vytvoření AVD, což je faktická činnost, která má 

osobnostní povahu a stačí k ní způsobilost k právům, neboť nejde o právní úkon. 

Vytvoření díla je právní skutečností (tzv. jinou právní skutečností), přičemž autorem 

může být kdokoli, je-li fyzickou osobou2. Tvorba/vytváření AVD ve smyslu tvůrčího 

procesu nemůže být s ohledem na svou podstatu a zásadu tvůrčí svobody podnikáním 

ani živností, byť může vykazovat znaky podnikání3. Autor není podnikatelem4, neboť 

umělecká tvorba není vázána na živnostenské ani jiné oprávnění. Ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. b) ŽZ výslovně vylučuje z živnostenského podnikání využívání 

výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo 

2 HOLCOVÁ, Irena. Subsidiarita občanského zákoníku a obchodního zákoníku coby obecných právních 
předpisů v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho využitím. Aktuální otázky práva autorského a práv 
průmyslových. Praha, Karolinum, 2009, 12-27, s. 12-27.

3 § 2 odst. 1 ObchZ vymezuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Ustanovení § 420 NOZ výše uvedenou definici podnikatele přebírá a v odst. 2 ji v rámci ochrany 
spotřebitele a pro účely sjednávání doby splatnosti za dodané služby nebo zboží rozšiřuje o osoby, které 
uzavírají smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném 
výkonu svého povolání, popřípadě osoby, které jednají jménem nebo na účet podnikatele.

4 § 2 odst. 2 ObchZ vymezuje alternativě podnikatele buď na základě zápisu v obchodním rejstříku, 
živnostenského oprávnění, jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů či jako osobu, 
která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.



autory. Podstatnou náležitost podnikání - dosažení zisku - by  autor nenaplnil samotnou 

tvorbou, nýbrž až následným využitím výsledků duševní tvůrčí činnosti - poskytnutím 

oprávnění k užití AVD, což podle výše uvedeného ustanovení ŽZ živností není a ze 

stejného důvodu se tedy v případě samotné tvorby nemůže jednat ani o podnikání.

Je však možné a poměrně časté, že podnikatel (fyzická osoba) může být zároveň 

autorem AVD, případně autor může být podnikatelem, pokud splňuje náležitosti 

podnikatele podle ustanovení § 2 odst. 2 ObchZ5, avšak (ne)naplnění těchto náležitostí 

nebude mít vliv na vznik a obsah jeho autorských práv a jejich ochranu. 

Pod pojmem audiovizuální produkce je míněna výroba audiovizuálních děl ve smyslu 

výroby záznamu AVD, jenž je dle ustanovení § 79 odst. 2 AutZ předmětem práv 

souvisejících s právem autorským. Výroba záznamu AVD není výsledkem duševní 

tvůrčí činnosti, jeho exploatace tak může být předmětem živnostenského podnikání. 

K výrobě záznamů AVD právní řád nevyžaduje žádnou odbornou způsobilost, půjde 

tedy  o živnost ohlašovací volnou, podle ustanovení § 19 písm. c) ŽZ, zpravidla obor 

podnikání č. 15 přílohy č. 4 k ŽZ6. 

 Konečně v české filmařské praxi se audiovizuální produkcí myslí především 

výroba záznamů děl kinematografických. Je to především produkce kinematografických 

děl, kterou bychom mohli považovat za jednu ze společensko-historických tendencí 

vedoucích k platné úpravě autorského práva. 

2.2. Audiovizuální díla v kontextu autorského práva

 AutZ v ustanovení § 62 vymezuje specificky  pojem audiovizuálního díla, tento 

druh díla zmiňuje i v demonstrativním výčtu děl v ustanovení § 2 odst. 1. 

Audiovizuálním dílem je 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. 

5 Resp. ustanovení § 420 a násl. NOZ

6 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a 
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.



Ustanovení § 62 až § 64 zakotvují základy  soukromoprávní úpravy  audiovizuálních děl 

z hlediska tvorby jako osobnostní duševní činnosti a částečně z hlediska výroby 

záznamů AVD. Základem úpravy  AVD z hlediska výrobce jsou ustanovení § 79 - 82 

AutZ o právu výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu.

 Každá právní úprava je kompromisem mezi dvěma či více odlišnými tendencemi 

a zájmy, přičemž tradičními východisky  úpravy této specifické oblasti autorského práva 

je usnadnění koncentrace příslušných oprávnění do rukou výrobce záznamu 

audiovizuálních děl kvůli možnosti jejich efektivního hospodářského zhodnocení a na 

druhé straně ochrana zájmů autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých. 

Jedná se o umělecká díla, popř. vědecká, jež jsou vyjádřena zvukově obrazovou 

(audiovizuální) podobou, vnímatelnou zrakem a sluchem, pomocí audiovizuální 

techniky (filmové, televizní, a jiné). Do kategorie audiovizuálních děl se tradičně řadí 

díla filmová (kinematografická, filmová díla televizní) a díla vyjádřená obdobným 

způsobem jako dílo filmové (díla televizní, ostatní díla). 

 Audiovizuální dílo bývá tradičně specificky vymezeno, díky  své mimoprávní 

povaze, jako  kvazisouborné dílo charakteristické svou uměleckou tvůrčí formou 

a tvůrčím rysem zpracování jednotlivých děl audiovizuálně užitých, jakož i netvůrčím 

spojením více děl. Ve srovnání se souborným dílem je u díla audiovizuálního vyšší 

tvůrčí úroveň uspořadatelsko-zpracovatelská. Kvazisoubornost je dána seřazením děl 

audiovizuálně užitých, uměleckých výkonů a především povahou práce autora - 

režiséra. Režisér tvořivě určuje konečné umělecké ztvárnění uceleného díla složeného 

z jednotlivých tvůrčích a jiných příspěvků, jemuž dává výsledný  audiovizuálně 

vyjádřený  scelující a jedinečně osobitý  tvar7. Umělecká povaha audiovizuálních děl 

a právní důsledky z ní vyplývající je zpravidla seznatelná ze všech možných 

povahových rysů, které přicházejí v úvahu jako světlo, stín,  barvy, tvary, montáž, zvuk, 

vedení herců, což je zpravidla nazýváno filmovou řečí. 

7 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 596. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.



Ne každé zachycení skutečnosti audiovizuální technikou je však audiovizuálním dílem8. 

Vzhledem k fikci autorství režiséra AVD není až tak podstatné (na rozdíl od ostatních 

děl), která osoba skutečně dílo vytvořila, tj. čí projev uměleckých schopností dal 

vzniknout stvoření AVD jako osobního a neopakovatelného výronu takové osoby. 

Podstatné je naopak to, zda v konkrétním případě daná osoba vykonávala režisérskou 

činnost, což je otázka skutková a závisí na konkrétních okolnostech. 

Režie se stará o budování fikčního světa, časoprostoru, postav, děje a vypravěče pomocí 

organizace předkamerového prostoru včetně prvků uvnitř obrazového rámu a vztahů 

mezi nimi co do rychlosti a intenzit vzájemných interakcí. Dále se zabývá volbou 

hlediska kamery, úhlu nazírání, velikostí záběru, volbou objektivů, výběrem a vedením 

herců, atd.9

 Kromě specifických povahových znaků audiovizuálního díla musí být splněny 

i obecné náležitosti díla dle ustanovení § 2 odst. 1 AutZ. Který audiovizuální počin již 

nelze považovat za audiovizuální dílo, autorský zákon nespecifikuje. Je tedy potřeba 

posoudit každý počin samostatně s ohledem na okolnosti vzniku a záměry autora. Mimo 

výše uvedenou povahu tvůrčí činnosti je náležitostí AVD a každého jiného díla dále 

jedinečnost, jejíž  hranice je rovněž ze své podstaty neostrá, avšak dalo by se ji vymezit 

jako vysokou nepravděpodobnost toho, že by ke stejnému výsledku tvůrčí činnosti došel 

někdo jiný. 

 Dalším znakem autorského díla je jeho vyjádření v jakékoliv objektivně 

vnímatelné podobě. V případě AVD je tímto vyjádřením prvotní fixace na hmotný 

substrát - záznamové médium. Hmotná fixace, např. filmového díla, zpravidla vzniká 

v průběhu desítek natáčecích dní a jeho finální podoby je dosaženo až závěrem 

dokončovacích prací. Od tzv. “první klapky” do finální schvalovací projekce hotového 

díla se tak jedná o jednotlivé vývojové fáze a části10  AVD, které jsou autorskoprávně 

chráněny, pokud samy  o sobě naplňují znaky  autorského díla dle ustanovení § 2 odst. 1 

AutZ. 

8 Záznam z bezpečnostní kamery, ale i záznamy svateb, promocí, jež neobsahují osobitý tvůrčí záměr 
autora - režiséra.

9 E-mailová korespondence na autorův dotaz s Janem BŘEZINOU [online], 16.10.2013

10 § 2 odst. 3 AutZ



 Dalším specifikem děl audiovizuálních je pojetí jejich autorství. Autorský zákon 

rozlišuje audiovizuální dílo jako dílo jediné, vzniklé režijní činností a jednotlivá díla 

audiovizuálně užitá. Je však nesporné, že na výsledné podobě díla se podstatným 

způsobem podílí autoři jeho jednotlivých složek - kameraman jako autor dynamického 

díla fotografického11, střihač jako autor tempo-rytmické složky  díla, aj. Jedním 

z teoretických názorů12 je ten, že díla kameramanů a střihačů jsou pojmovou náležitostí 

AVD a jeho neoddělitelnou složkou, pročež  je potřeba kameramany a střihače 

považovat za spoluautory AVD. Podpůrným argumentem pro teorii složek AVD 

(kamera, střih) jako předmětů nezpůsobilých existence coby samostatných autorských 

děl můžeme nalézt  v ustanovení § 2 odst. 5 AutZ, které definuje dílo souborné mj. jako 

soubor nezávislých děl. Nelze si představit nezávislé užití střihové skladby konkrétního 

filmu. Naproti tomu nezávislé užití obrazové složky či zvukové stopy  v jiném AVD si 

představit lze, byť je to prakticky poněkud extrémní představa. Pojetí uvedených tvůrců 

jako spoluautorů AVD by však nebylo v souladu s ustanovením § 63 AutZ, které legální 

fikcí přisuzuje autorství AVD pouze režisérovi. Kameramanům, střihačům či zvukovým 

mistrům tak AutZ v rozporu s ustanovením čl. 34 odst. 1 LZPS odpírá právo na ochranu 

duševní tvorby a ustanovení AutZ o autorství AVD by bylo možné v tomto kontextu 

považovat za protiústavní. Tůma13 dále tvrdí, že tento nesoulad není možné překlenout 

ústavně konformním výkladem současné úpravy AutZ, neboť by se jednalo 

o právotvorbu a nikoliv o interpretaci. Nelze souhlasit s argumentem, že pojmovou 

náležitostí díla je jeho samostatná použitelnost. Za autora je třeba považovat každého, 

kdo vytvoří jedinečné umělecké dílo, bez ohledu na povahu tvorby a její oddělitelnost. 

Domnívám se, že práce kameramanů a střihačů je tak nutno považovat za díla 

audiovizuálně užitá, neboť v opačném případě by  šlo vzhledem k danému autorství 

AVD pouze o technický  servis dílu bez nároku na autorskoprávní ochranu, což je 

v rozporu s teleologickým a systematickým výkladem zákona - s kameramany je 

11 KŘÍŽ, Jan. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Autorství k filmovému dílu a jeho 
konstrukce v československém autorském právu. 1977, 719 - 728. ISSN 0231-6625.

12 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xviii, 971 s. 
Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.

13 TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 74. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-807-1795-735.



počítáno v § 104 odst. 1 písm. b) AZ a v úvahu lze rovněž brát oprávnění k výkonu 

kolektivní správy majetkových práv mj. kameramanů14. Argumentem proti Telcově 

a Tůmově názoru je i neoddělitelnost výkonů výkonných umělců, u nichž však o jejich 

povaze coby samostatné složky AVD pochybovat nelze. Zvuková složka 

kinematografického díla, která technicky oddělitelná je, by bez obrazového doprovodu 

nemohla působit tak, jak bylo jejím autorem zamýšleno, pročež lze shrnout, že 

oddělitelnost složek audiovizuálního díla, jako determinant  přiznání autorskoprávní 

ochrany nelze brát v potaz15.

 Za povšimnutí stojí postavení dalších režisérů, jež však nejsou dle AutZ autory - 

dabingový  režisér, jehož činností je převod psaného audiovizuálně užitého díla (scénář, 

dialogy) do mluveného slova. Je to tedy  činnost interpretační16, podobná režii divadelní, 

u které soudní praxe dovodila postavení divadelního režiséra jako výkonného umělce, 

nikoli (bez dalšího) jako autora díla dramatického.17

 Od díla audiovizuálního je potřeba odlišit  termín “film”, jenž  není synonymem 

díla audiovizuálního. Lze si představit i film, tj. výsledek tvůrčí činnosti vyjádřený 

specifickou podobou, jenž  nesplňuje pojmové znaky audiovizuálního díla. V některých 

zahraničních úpravách se pod pojmem “film” rozumí zvukově obrazový  záznam, což  je 

v souladu s komunitárním právem18, které tak označuje předmět práva výrobců zvukově 

obrazových záznamů. Mimo právo pojem film označuje filmový  pás (hmotný nosič 

14 Česká republika. Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 380/2/2001. In: 2007.

15 KŘÍŽ, Jan, Irena HOLCOVÁ, Jiří KORDAČ a V. KŘESŤANOVÁ. Autorský zákon: komentář a 
předpisy související. 2., aktualizované vyd., podle stavu k 1.9.2005. Praha: Linde, 2005. ISBN 
80-720-1546-X.

16 Na rozdíl od překladu scénáře z jeho původního jazyka, který zpravidla vykazuje znaky jedinečného 
výsledku překladatelské tvůrčí činnosti § 2 odst. 4 AutZ a může být tedy považován za autorské dílo

17 Rozsudek Vrchního soudu ze dne 19. 11. 2011, sp. zn. 3 Co 22/2001 RC. In: Aspi [právní informační 
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 12. 2013].

18 čl. 2 odst 1 písm. c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES
ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v 
informační společnosti



záznamu) a sémanticky má nejblíže k dílu kinematografickému, vzhledem k mnohaleté 

technologické tradici záznamu audiovizuálních děl.

2.2.1.Třídění audiovizuálních děl

Aniž by autorský zákon výslovně takto činil, audiovizuální díla se tradičně člení na:

- díla filmová, která se dělí na díla kinematografická a filmová díla televizní. Toto dělení 

má původ v odlišných produkčních postupech a technologiích a zejména ve způsobu 

užití. Rovněž má význam z hlediska veřejnoprávního19 a mezinárodního20.

- díla vyjádřená obdobným způsobem jako dílo filmové, tj. díla televizní, kdy  je 

v určitých případech příznačná jejich nevázanost na předchozí hmotné zachycení (živé 

vysílání). Patří sem rovněž  ostatní díla vyjádřená podobným technickým způsobem jako 

díla filmová, která jsou oblastí dosti neurčitou a dynamickou a řadí se sem některá díla 

scénická, prováděná na multimediálních představeních, technickým pojetím 

a vyjádřením se lišící od tradičních děl divadelních21.

2.2.2.Veřejnoprávní pojetí audiovizuálních děl

  Vstupem v účinnost nového zákona č. 496/2012, o audiovizi, se ruší 

předchozí veřejnoprávní úprava audiovizuálních děl, vycházející ze zákona č. 273/1993 

Sb., jenž byl dlouhou dobu kinematografickou obcí považován za zastaralý, pojmově 

nejasný  a nevyhovující aktuálním otázkám této oblasti. Pro účely zákona o audiovizi je 

dále specifikováno kinematografické dílo jako audiovizuální dílo, které je určené ke 

sdělování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení, a to za úplatu, 

přičemž se nejedná o audiovizuální dílo mající povahu reklamy. Jedná se tedy 

o poměrně úzké vymezení, které má význam zejména kvůli způsobilosti díla na finanční 

19 § 2 odst. 1 b) zákona č. 496/2012, o audiovizi. Zde je dělení významné z hlediska možnosti přidělení 
státní podpory při financování audiovizuálního díla.

20 Evropská úmluva o filmové koprodukci (sděl. č. 26/2000 Sb. m. s.)

21 Např. představení “Kouzelný cirkus” Národního divadla, které podstatně kombinuje audiovizuální díla 
se scénickou produkcí, ale i např. různé umělecké digitální instalace .



podporu ze Státního fondu kinematografie, neboť podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona 

o audiovizi je možné poskytnout podporu pouze pro díla kinematografická.

2.2.3.Dílo audiovizuálně užité, srovnání se “složkou” AVD

  Dílo audiovizuálně užité je pojem, který zahrnuje samostatná literární 

a jiná umělecká díla, popřípadě i díla vědecká, která jsou užita za účelem vytvoření 

dalšího samostatného díla, díla audiovizuálního. Audiovizuální dílo je samostatná 

autorskoprávní entita (dílo kvazisouborné), dle ustanovení § 62 odst. 1 AutZ složené 

uspořádáním audiovizuálně užitých děl. Jednotlivým autorům děl audiovizuálně užitých 

náleží samostatná autorská práva a užitím vzniklého audiovizuálního díla dochází 

i k užití děl takto užitých. Pro řádné užití AVD je tak zásadně nutno získat kromě 

smluvní licence k užití AVD i smluvní licence od všech autorů děl audiovizuálně 

užitých. Zpracování a zařazení díla do AVD je zásahem do výlučného osobnostního 

i majetkového práva autora. Osobnostní složka spočívá v právu na nedotknutelnost díla, 

ze kterého plyne nutnost souhlasu autora pro zařazení díla do díla souborného (AVD je 

dílo kvazisouborné). Zařazením díla do AVD se jedná též o dispozici s majetkovým 

právem dílo užít, neboť z povahy AVD vyplývá důsledek zachycení díla, tzn. dochází 

k pořízení rozmnoženiny22. Pro právní úkon23, kterým autor vyjadřuje souhlas se 

zařazením díla do AVD není zákonem vyžadována zvláštní forma, avšak pro aplikaci 

zákonné domněnky  dle ustanovení § 64 AutZ je potřeba písemná smlouva.

 Zařazením díla do AVD zůstává autorské právo k takovému dílu nedotčeno. 

Autor je oprávněn toto dílo dále užít nebo poskytnout oprávnění k užití díla třetí osobě, 

pokud to neodporuje předchozí smlouvě mezi autorem a výrobcem prvotního záznamu 

AVD, či zákonu, zejména vzhledem k dispozitivnímu ustanovení § 64 odst. 2 AutZ, 

které autorovi díla audiovizuálně užitého zakazuje poskytnout svolení k zařazení 

takového díla do jiného AVD, či jej do AVD zařadit sám po dobu deseti let.

22 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. C.H. Beck, 2007, s. 591.

23 Právní jednání - § 545 NOZ



 Dílem audiovizuálně užitým bude tedy především dílo ve smyslu autorského 

zákona, jako dílo literární (scénář), fotografické, hudební, výtvrané, aj. K dílům se 

v rámci audiovizuálního užití druží i umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové 

záznamy, aj., co se týče nutnosti svolení k zařazení a užití (v případě uměleckého 

výkonu jde i o osobnostní složku práva, tj. svolení ke zveřejnění výkonu), avšak 

neuplatní se zde zákonné výjimky dle ustanovení § 64 AutZ.

 Dílo může být audiovizuálně užito v podobě původní (např. architektonické 

dílo) nebo zpracované (typicky scénář). Rozlišují se díla preexistentní, jež vznikla 

původně k jinému účelu než k vytvoření audiovizuálního díla, a díla vytvořená na 

zakázku výrobce, vzniklá pro účely užití v audiovizuálním díle. Z hlediska výrobce 

záznamu audiovizuálního díla má toto dělení v praxi význam zejména ve fázi vývoje 

projektu AVD, kdy  výrobce uzavírá licenční smlouvy  k užití preexistentních děl (např. 

literární předlohy) nebo smlouvy o vytvoření autorského díla, v případě tzv. původní 

látky. V druhém jmenovaném případě se jedná o občanskoprávní, resp. 

obchodněprávní24 smlouvu o dílo, pročež užití takového díla je podřízeno režimu díla na 

objednávku, dle ustanovení § 61 AutZ. V praxi je časté uzavření kombinované smlouvy 

o dílo s prvky smlouvy licenční.

 Předchozí právní úprava25  používala pojem složka audiovizuálního díla, kterou 

však nelze ztotožňovat s dílem audiovizuálně užitým. Složkou AVD nemusí být nutně 

dílo audiovizuálně užité, nýbrž i jiná smyslově odlišitelná součást AVD, která je 

v odlišném autorskoprávním režimu (např. spoluautorský  příspěvek) či nepožívá 

autorskoprávní ochrany vůbec (jisté speciální efekty, práce osvětlovače).

24 Účinností NOZ dvojkolejnost úpravy závazků odpadá a smluvní režim bude řízen ustanoveními § 1721 
a násl. NOZ

25 § 6 zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon



2.3.Výrobce audiovizuálního díla

 Nový  zákon o audiovizi26  vymezuje pro svoje účely výrobce v ustanovení § 2 

odst. 1 písm. c), kde stanoví jako konstitutivní znak výrobce držbu oprávnění k užití díla 

a současně vlastnictví práva výrobce zvukově obrazového záznamu. Toto určení 

výrobce odpovídá současným potřebám kinematografie a přináší koncepční a pojmové 

ukotvení zásadního bodu výroby  audiovizuálních děl. Pojmově se však i nadále liší od 

autorského zákona, který hovoří o “výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla” 

a “výrobci zvukově obrazového záznamu”. Zde se však jedná o rozlišení ryze 

autorskoprávní, přičemž v zákoně o audiovizi jde o definici účelovou.

 Mimo oblast právních předpisů existuje definice producenta audiovizuálních děl 

např. ve stanovách Asociace producentů v audiovizi27, které vymezují producenta jako 

osobu, která iniciuje přípravu a zajišťuje výrobu audiovizuálních děl (především 

finančně). Stanovy rovněž vymezují výrobce audiovizuálního díla, jako osobu, která 

vyrábí AVD na zakázku. Ve filmařské praxi běžné označení “výrobce\vedoucí výroby” 

je tedy odlišné od legálních definic výrobce. Pojem “producent”, rovněž v praxi 

převažující, se v českém právu nenachází, byť obsahově odpovídá pojmu výrobce 

prvotního záznamu audiovizuálního díla. 

 S výrobcem prvotního záznamu audiovizuálních děl autorský  zákon 

v ustanovení § 63 odst. 3 a § 64 spojuje specifická práva a povinnosti mezi výrobcem 

a autorem audiovizuálního díla (režisérem). Vzhledem k specifické povaze výroby 

a exploatace audiovizuálních děl je potřeba i specifický právní režim v oblasti nabývání 

licenčních oprávnění výrobcem. Aby bylo umožněno efektní hospodářské zhodnocení 

audiovizuálního díla výrobcem, zavedl autorský  zákon vyvratitelnou domněnku 

poskytnutí licence k užití audiovizuálního díla výrobci prvotního záznamu 

audiovizuálního díla v ustanovení § 63 odst. 3 a rovněž pro díla audiovizuálně užitá 

v ustanovení § 64 odst. 1 (kromě děl hudebních). Vyvratitelná zákonná domněnka se 

26 zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

27 ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. Definice činnosti producenta. 2010. Dostupné z: http://
www.asociaceproducentu.cz/apau/files/definice-producenta.doc



však uplatní pouze pro audiovizuální díla vzniklá za účinnosti současného autorského 

zákona, tj. od 1.12.200028. Jde o usnadnění a zefektivnění právních vztahů, vznikajících 

při výrobě audiovizuálních děl, bez dalšího udělující výrobci výhradní a neomezenou 

licenci k užití, sloužící především k ochraně výrobcovy investice. Výrobci však 

nevzniká autorské právo, je pouze licenčním nabyvatelem, přičemž nabytí licence zákon 

upravuje specificky. Výrobcovo oprávnění k užití audiovizuálního díla dle stanovené 

zákonné domněnky vzniká písemnou smlouvou. Zpravidla jde o autorskoprávní 

smlouvu licenční, jejímž obsahem je licence k zachycení audiovizuálního díla na 

prvotní zvukově obrazový záznam. Nevzniká zde oprávnění k výkonu majetkových 

práv, jako např. u děl zaměstnaneckých (§ 58 odst. 1 AutZ) a autorská práva stále patří 

autorovi díla, tedy režisérovi (z důvodu translativní nepřevoditelnosti autorských práv). 

Zcizitelnost majetkový  autorských práv v tomto případě by bylo z hlediska praxe 

žádoucí, jak je tomu v řadě zahraničních úprav formou legálních cessí majetkových 

autorských práv, jež  byly dříve známy i u nás29. O zakotvení převoditelnosti 

majetkových autorských práv bylo uvažováno30 v přípravě novely AutZ31.

 V případě nedodržení písemné formy smlouvy se ustanovení o zákonné 

domněnce poskytnutí licence k užití díla nepoužijí. Vzhledem k nutnosti písemné formy 

smlouvy tak jde pouze o zesílení postavení výrobce pro případ nedostatečného 

smluvního vypořádání užití díla. Není však vyloučeno, že audiovizuální dílo bude 

spadat pod právní úpravu díla na objednávku, dle ustanovení § 61 AutZ32 či do jiného 

z kvazilicenčních režimů.

 V případě vytvoření audiovizuálního díla v rámci zaměstnaneckého vztahu mezi 

režisérem a výrobcem se ustanovení § 63 odst. 3 AutZ neuplatní a jedná se o dílo 

28 § 106 odst. 1 AutZ

29 § 19 zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon

30 Zejména formou konzultací v rámci neformální expertní skupiny při ministerstvu kultury pro oblast 
autorského práva. 

31 Návrh novelizace AutZ počítající s převoditelností práva výkonu majetkových autorských zpráv byl 
zpracován na půdě Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy dr. I. Holcovou a dr. V Křesťanovou.
Dostupný z www: http://www.mkcr.cz/assets/15--UPAPP-PF-UK.pdf

32 Stejnou konstrukci zapracovává v ustanovení § 2634 NOZ obecně pro nehmotné výsledky činností 
chráněných právem průmyslovým nebo jiným duševního vlastnictví.

http://www.mkcr.cz/assets/15--UPAPP-PF-UK.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/15--UPAPP-PF-UK.pdf


zaměstnanecké dle ustanovení § 58 AutZ. V dnešní filmařské praxi se tento model 

vyskytuje zřídka, kdy většina výrobců najímá režiséry právě na základě kombinovaných 

autorskoprávních smluv. Rovněž ostatní členové štábu jsou najímáni na základě 

občanskoprávních\obchodněprávních33  smluv a absence pracovního poměru tak 

vylučuje i kogentnost pracovních podmínek (např. délka směny) dle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. Takový režim je pro oblast výroby audiovizuálních děl příhodný, 

vzhledem k dynamice pracovních činností v různých fázích výroby  AVD, avšak v rámci 

přiměřených vyjednávacích podmínek členů štábu je důležitá funkce profesních 

organizací, které by  měly stanovit minimální pracovní podmínky, jak je tomu např. 

v USA34. 

 Vznik zákonné domněnky ve prospěch výrobce však není vyloučen, pokud byl 

zákonný  výkon majetkových autorských práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému 

audiovizuálnímu dílu dohodou vyloučen. Zákonná domněnka se rovněž neuplatní, 

pokud souhlas s pořízením prvotního záznamu audiovizuálního díla uděluje výrobci jiná 

osoba než autor - režisér. Obdobně tomu je v případě (ne)uplatnění zákonné domněnky 

v případě díla audiovizuálně užitého. 

 Obsahem oprávnění nabytého výrobcem dle vyvratitelné zákonné domněnky je 

výhradní a neomezené právo audiovizuální dílo užít, v jeho podobě původní, jakož  i 

v některých podobách zpracovaných (dabované a titulkované znění) a výhradní 

a neomezené právo k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením prvotního 

záznamu audiovizuálního díla35  a právo poskytnutí podlicence k výše uvedeným 

oprávněním36. V praxi tedy jde zejména o podlicence pro distributory, avšak patří sem 

i technický přepis díla do jiných formátů apod.

33 § 1721 a násl. NOZ

34 Např. pracovní podmínky členů Writer’s Guild of America - dostupné z WWW: http://www.wga.org/
content/default.aspx?id=71

35 Zde se míní se fotografie vznikajícího AVD pořízené výrobcem nebo pro výrobce, ev. na základě 
licence.

36 § 63 odst. 3 písm a) AutZ

http://www.wga.org/content/default.aspx?id=71
http://www.wga.org/content/default.aspx?id=71
http://www.wga.org/content/default.aspx?id=71
http://www.wga.org/content/default.aspx?id=71


Licence je neomezená v době trvání, jde tedy o její maximální možný  časový rozsah, 

a to po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu37. Licence zaniká 

uplynutím této doby, resp. tím, že se dílo stane dílem volným podle ustanovení § 28 

odst. 1 AutZ. Neomezenost  územní je sice dána rovněž, avšak je třeba mít na zřeteli 

zásadu lex loci protectionis38, která se pro otázky autorského práva uplatňuje 

v mezinárodním právu soukromém, a je tedy zpravidla nutné posuzovat vznik a rozsah 

oprávnění k užití díla na území cizího státu i z hlediska tamního právního řádu.

 Vznik zákonné domněnky  poskytnutí licence k užití audiovizuálního díla 

výrobci je možné dohodou mezi autorem (režisérem) a výrobcem omezit či vyloučit. 

Může jít o omezení práva podlicence k distribuci rozmnoženin díla nebo k veřejnému 

promítání díla určité osobě, kterou může autor smluvně vyloučit z rozsahu práva 

podlicence. Stejně tak je možné omezení územní, omezení počtu rozmnoženin díla, 

popř. veřejných promítání díla, či např. odložení započetí užití díla prodejem hmotných 

nosičů nebo sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu apod. Tato omezení 

samozřejmě platí i pro další osoby, jež získají oprávnění dílo užít na základě 

podlicenční smlouvy od výrobce. Žádná osoba celého výrobně obchodního řetězce, 

která se účastní exploatace audiovizuálního díla nemůže smluvně (ani jinak) nabýt 

většího rozsahu autorských oprávnění, než nabyl výrobce od autora díla.

 Konečně je součástí institutu vyvratitelné zákonné domněnky i předpokládaná 

úplatnost licence k užití audiovizuálních děl, v souladu s ustanovením § 49 AutZ odst. 2 

písm. a), kdy autorský zákon stanoví právo autora na odměnu obvyklou v době uzavření 

smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla. 

Odměna může být stanovena podílem z výnosů39 (v závislosti na konkrétních smluvních 

ujednáních se zpravidla jedná o procento z rozdílu celkových nákladů výrobce na 

výrobu a čistých příjmů z užití audiovizuálního díla), pevnou částkou, případně 

kombinací obou. V souladu s ustanovením § 49 odst. 6 AutZ má režisér právo na 

dodatečnou odměnu v případě, kdy odměna není stanovena podílem na výnosech a je 

37 § 27 odst. 5 AutZ

38 čl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

39 Sazebník odměn ARAS - dostupný na dotaz z www.aras.cz

http://www.aras.cz
http://www.aras.cz


nepřiměřeně nízká vzhledem k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení 

takového zisku - tzv. bestsellerová doložka. Při určování výše je nutné posoudit význam 

díla pro dosažení zisku oproti významu hospodářské činnosti nabyvatele licence, 

zejména reklamní, marketingové, aj.

 Osobnostní autorská práva zůstávají režisérovi zachována, avšak oproti obecné 

úpravě licenčních vztahů je výrobce oprávněn40 dílo zveřejnit, upravit, zpracovat včetně 

překladu, zařadit do díla souborného a uvádět na veřejnost pod svým jménem. 

Režisérovi však zůstává zachováno právo na uvedení autorství, dle § 11 odst. 2 AutZ. 

Další součástí dispozitivního omezení je presumovaný  souhlas autora k dokončení 

nehotového audiovizuálního díla výrobcem, v případě že bude přes výzvu 

k dodatečnému plnění v prodlení s vytvořením audiovizuálního díla, anebo zanikne-li 

jeho závazek dílo dokončit smrtí či nemožností plnění41.

 Jak bylo řečeno výše, analogická právní domněnka se uplatní i pro díla 

audiovizuálně užitá, podle ustanovení § 64 AutZ. Předpokladem je rovněž uzavření 

platné smlouvy s autorem takto užitého díla. V rámci domněnky se zásadně jedná pouze 

o užití díla jeho zařazením do konkrétního AVD, nikoliv o jiné, na AVD nezávislé užití. 

Nutno však dodat, že v praxi nemá institut zákonných domněnek zásadní význam 

a slouží spíše jako pojistka pro případ, že by smluvní vztahy mezi výrobcem a autorem 

AVD, potažmo autory  děl audiovizuálně užitých nebyly vyčerpávajícím způsobem 

vypořádány.

 Rekodifikace občanského práva42  úpravu autorskoprávních licenčních smluv 

zásadně nemění. Vznik zákonných domněnek tedy bude stále záležet na existenci platné 

licenční smlouvy s obligatorní písemnou formou. Změnu však mohou přinést nově 

zakotvené zásady občanského práva v ustanoveních § 1 - 14 NOZ, které obecně 

reformují výklad právního jednání z pohledu jednajících stran a též  v rozhodovací praxi 

soudů. 

40 § 63 odst. 4 v souvislosti s ustanovením § 58 odst. 4 AutZ

41 § 63 odst. 4 v souvislosti s ustanovením § 58 odst. 5 AutZ

42 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



 Pojem výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla autorský  zákon 

nevymezuje, byť audiovizuální dílo je definováno v ustanovení § 62 AutZ a výrobce 

zvukově obrazového záznamu v ustanovení § 79 odst. 2 AutZ. Z dikce tohoto 

ustanovení vyplývá, že určení výrobce prvotního záznamu AVD je odvislé od objektivní 

skutečnosti, což  je příznačné pro celé autorské právo a právo soukromé vůbec. 

V případě sporu tedy nezbývá, než objektivní skutečnost podrobit dokazování. Důkazní 

skutečnosti dokazující postavení výrobce jsou okolnosti právní (autorskoprávní 

a z oboru práv výkonných umělců) a hospodářské. Z hlediska hospodářského je 

výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního díla fyzická nebo právnická osoba, která 

na svou odpovědnost tento záznam pořídila nebo pro kterou tak z jejího podnětu učinila 

jiná osoba. Výrobce prvotního záznamu AVD je zásadně osoba, která je majitelem práva 

výrobce zvukově obrazového záznamu. Z autorskoprávního hlediska je zpravidla 

výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního díla osoba, který nabyla od režiséra 

oprávnění k zachycení audiovizuálního díla na prvotní záznam. Obecně vzato se jedná 

o zvláštní označení nabyvatele licence, jejíž  obsah je zákonem stanoven a se kterým, jak 

bylo výše uvedeno, zákon spojuje určitá práva. 

 Oproti tomu autorský  zákon hovoří v části o právech souvisejících s právem 

autorským o výrobci zvukově obrazového záznamu, jemuž poskytuje ochranu. Rozdíl 

mezi výrobcem prvotního záznamu audiovizuálního díla a výrobcem zvukově 

obrazového záznamu je v předmětu příslušných práv. Právo výrobce zvukově 

obrazového záznamu není vztaženo k autorskoprávní licenci, nýbrž k záznamu, což je 

další nehmotný statek, který  autorský  zákon chrání, resp. jeho výrobce. Zvukově 

obrazovým záznamem se rozumí řada zaznamenaných spolu souvisejících obrazů 

vyvolávajících dojem pohybu, které mohou mít podobu záznamu AVD nebo jiných 

souvisejících obrazů. Výrobce zvukově obrazového záznamu, kterým je záznam AVD, 

jenž  je zároveň nositelem platného licenčního oprávnění k prvotnímu záznamu AVD, 

tak požívá dvojí ochrany své investice - z titulu licenčního oprávnění a z titulu vlastního 

ryze majetkového absolutního práva výrobce zvukově obrazového záznamu, které je 

převoditelné. 



Ochranu výrobci zvukově obrazových záznamů zákon poskytuje i v případě takového 

záznamu řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem 

pohybu, jež nenaplňují pojmově označení autorské dílo, dle ustanovení § 2 odst. 1 AutZ 

(např. záznam divadelního představení). Práva výrobce zvukově obrazového záznamu 

mají zásadní význam právě v tomto případě, vzhledem k ochraně výrobcovy investice. 

Je potřeba odlišovat zvukově obrazové záznamy od jejich rozmnoženin (snímků, 

nosičů), které jsou hmotným substrátem nehmotného zvukově obrazového záznamu. 

Vznik práva výrobce zvukově obrazového záznamu je pouze otázkou skutkovou (je 

tedy  nerozhodné, jestli k výrobě zvukově obrazového záznamu došlo oprávněně, ve 

smyslu výkonu subjektivních autorských práv, případně práv souvisejících s právem 

autorským), avšak práva vyplývající ze zákonné domněnky nabytí licence k užití 

audiovizuálního díla (§ 63 a § 64 AutZ) jsou vždy  vázána na uzavření písemné smlouvy 

s autorem audiovizuálního díla.

 Výrobcem zvukově obrazového záznamu může být osoba fyzická či právnická, 

bez ohledu na právní povahu činnosti, při níž  záznam vznikl. Je tedy  bezvýznamné, zda 

záznam vznikl v rámci podnikatelské činnosti či nikoliv. Vznik zvukově obrazového 

záznamu je činností faktickou, často průmyslové povahy. Faktičnost výroby a vznik 

práva výrobce může vyvolávat určité pochybnosti, pročež  zákonodárce v definici 

výrobce zvukově obrazového záznamu zmiňuje i situaci, kdy je záznam vyroben 

z podnětu výrobce pomocí jiné osoby. Tímto způsobem se zpravidla operuje ve 

filmařské praxi, kdy  si výrobce prvotního záznamu AVD najme na samotnou výrobu 

(natáčení) servisní subjekt, který fakticky řídí výrobu (tzv. výkonná produkce), avšak 

činí tak z podnětu výrobce AVD a na základě jeho pokynů. Povahu pokynů zmiňuje 

judikatura v souvislosti s kolektivním dílem: ”...řízení spočívající zejména v udávání 

celkové koncepce a obsahového, funkčního či hospodářského charakteru díla a jeho 

konečného vzhledu.”43  Podnět není legálně definován, avšak lze se domnívat, že se 

jedná o formu podnětu právně závazného, zejména právní úkon44  - smlouva o dílo, 

43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. (Rc) 30 Cdo 725/2012. In: Aspi [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 12. 2013].

44 Právní jednání, v terminologii NOZ, dle ustanovení § 545 a násl. NOZ



příkazní smlouva, smlouva mandátní, apod. Z jednostranných právních úkonů lze 

uvažovat např. vyhlášení veřejné soutěže45. Podnětem se rovněž zabývá výše citované 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve vztahu k dílu kolektivnímu: “Musí se jednat 

o právně relevantní podnět, nikoli pouze o prostý nápad, ideu, impulz či iniciativu.”46

 Výrobce prvotního záznamu AVD nabývá oprávnění k užití dotčených děl 

literárních, jiných uměleckých, uměleckých výkonů a jiných nehmotných statků 

zařazených do AVD jako tvůrčího celku, a to za účelem hospodářského zhodnocení 

předmětů těchto práv. Podstatou výroby záznamu AVD v autorskoprávním smyslu je 

tedy  hospodářská činnost směřující k oprávněnému prvnímu hmotnému zachycení AVD 

na jeho hmotný  podklad. Dispozicemi s právem výrobce zvukově obrazového záznamu 

zpravidla dochází k exploataci záznamu AVD formou smluvní licence např. pro 

distributora AVD.

 AVD a jeho prvotní záznam jsou hlavním pilířem konglomerátu licenčních 

oprávnění, která vznikají mezi subjekty  zúčastněnými na tvorbě AVD, resp. výrobě jeho 

prvotního záznamu. V souhrnu se tato právní struktura nazývá produkční schéma47 a její 

podoba je určena pojetím audiovizuálního práva, jehož  některé aspekty jsou popsány 

výše. Dle současné české právní úpravy je tedy jediný  autor AVD režisér48, který udělí 

výrobci oprávnění zaznamenat AVD na jeho prvotní záznam. V případě písemné 

smlouvy 49  svědčí výrobci zákonné domněnky, opravňující ho AVD výhradně 

a neomezeně užít. Totéž  platí pro díla audiovizuálně užitá50 (kromě díla hudebního, na 

které se zákonná domněnka nevztahuje) a takto užité umělecké výkony 51, k jejichž 

45 § 1772 NOZ

46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. (Rc) 30 Cdo 725/2012. In: Aspi [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 12. 2013].

47 TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 84. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-807-1795-735.

48 § 63 odst. 1 AutZ

49 § 63 odst. 3 AutZ

50 § 64 odst. 1 AutZ

51 § 74 AutZ



audiovizuálnímu užití bylo uděleno oprávnění písemnou formou. Výrobce prvotního 

záznamu AVD je zpravidla výrobcem zvukově obrazového záznamu. Literatura52hovoří 

o možnosti, kdy  je výrobce prvotního záznamu AVD a výrobce zvukově obrazového 

záznamu odlišná osoba, pořídí-li výrobce prvotního záznamu AVD záznam z právně 

relevantního podnětu jiné osoby. Mohlo by tak dojít k absurdní situaci, kdy by jedna 

osoba byla vlastníkem oprávnění zaznamenat AVD na prvotní záznam a svědčily by jí 

tak zákonné domněnky výhradního a neomezeného užití AVD, které by  zřejmě 

blokovalo jakékoliv dispozice s právem výrobce zvukově obrazového záznamu, neboť 

užitím záznamu by zároveň docházelo i k užití AVD.

 Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby a šíření audiovizuálních 

děl, který  byl zrušen zákonem č. 496/2012, zákonem o audiovizi, definoval 

v ustanovení § 1 písm. a) výrobce AVD jako osobu, z jejíhož podnětu a na jejíž 

odpovědnost byl poprvé pořízen záznam AVD a která k AVD vykonává práva podle 

zvláštního předpisu (AutZ). Vymezení výrobce v zákoně o audiovizi53  vychází 

z definice výrobce zvukově obrazového záznamu v AutZ a zpřesňuje ji pro účely 

současné reality, kdy je výrobcem především osoba oprávněná užít AVD, včetně 

autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých54. Nově též zákon 

o audiovizi vymezuje koproducenta55, jímž je každý výrobce, pokud je jich v případě 

jednoho AVD více. Zpravidla se jedná o zahraniční partnery, vnášející do rozpočtu 

vlastní finanční prostředky, popřípadě to mohou být  i jiné subjekty z oblasti audiovize 

(televize, distributoři, etc.). V návaznosti na definici výrobce dle ustanovení § 1 odst. 1 

písm. c) zákona o audiovizi, která hovoří o osobě oprávněné užít  AVD, je z definice 

koproducenta (jazykově čistější by se mohl jevit výraz “spoluvýrobce”, avšak tento 

praxe nezná a z tradičního hlediska je výraz “koproducent” zcela na místě) zřejmé, že 

52 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 114. 
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.

53 § 1 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi

54 Vládní návrh zákona č. 496/2012 Sb.: o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizi). In: 2012. Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=84674

55 § 2 odst. 1 písm. d) zákona o audiovizi

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=84674
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=84674


oprávněn dílo užít bude každý z  nich. V případě zahraničních koproducentů se zpravidla 

jedná o teritoriální rozdělení užití, v případě koprodukce s televizním vysílatelem jde 

zejména o exkluzivní práva k televiznímu vysílání AVD, atd. Význačným oprávněním 

plynoucím z postavení výrobce, resp. koproducenta, je zobchodování díla a podíl na 

zisku.

3.Právní vztahy vznikající v audiovizi

3.1. Smluvní licence v autorském právu

 Licencí se v právu duševního vlastnictví rozumí “svolení čili oprávnění 

k využívání nehmotných statků jinou osobou, aniž by došlo k jeho zcizení”56. Pro 

dispozici s předměty duševního vlastnictví je nejdůležitější licence smluvní, 

poskytovaná licenční smlouvou. Z hlediska autora je smluvní licence zpravidla hlavním 

prostředkem k realizaci autorova sociálního, kulturního a hospodářského zájmu na 

zveřejnění díla, kterého by  často sám nebyl schopen docílit57. Pro nabyvatele licence je 

licenční smlouva prostředkem ke zhodnocení nehmotného statku a získání podílu na 

hospodářských výnosech, které z něj v budoucnu poplynou. 

 Licenční smlouva je základní forma dispozice s duševním vlastnictvím v rámci 

soukromého práva. Jako smluvní typ je doposud její úprava speciální pro autorské 

právo58 a pro předměty průmyslového vlastnictví59. Účinností NOZ dojde ke sjednocení 

úpravy obecné licence k předmětům duševního vlastnictví, se speciálními ustanoveními 

pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem60, přičemž  tato úprava přebírá 

dosavadní znění AutZ. Unifikovaná úprava licence k předmětům duševního vlastnictví 

56 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007, s. 97. ISBN 
978-80-7239-206-3.

57 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007, s. 104. ISBN 
978-80-7239-206-3.

58 § 46 a násl. AutZ

59 § 508 a násl. ObchZ

60 § 2371 a násl. NOZ



v NOZ je obsažena v ustanovení §§ 2358 - 2389. Zavedení jednotné úpravy licence 

k předmětům duševního vlastnictví znamená změny především pro licence 

k předmětům průmyslového vlastnictví. Autorskoprávní licence zůstává zásadně 

nezměněna, dochází zde k dílčí změně ohledně přiměřené dodatečné odměny při 

nepoměrném využití licence61. Ke znění dosavadní úpravy ustanovení § 49 odst. 6 AutZ 

je přidán zákaz vzdání se tohoto práva, což by  mělo vést k jasnější úpravě smluvních 

vztahů a větší právní jistotě. Účinností NOZ, resp. účinností novely AutZ62 dochází ke 

zrušení ustanovení o licenční smlouvě v platném AutZ63, což odstraňuje zdvojenou 

úpravu téhož institutu.

 Licenční smlouva je závazkový právní vztah64, resp. závazek65, musí tedy 

splňovat jeho pojmové znaky. V autorském právu jde zejména o existenci právní normy, 

právní skutečnosti, existenci nejméně dvou subjektů, předmětu a obsahu právního 

vztahu.

 K otázce existence právní normy je ve vztahu nejen k autorskému právu vhodné 

zmínit čl. 10 ústavního zákona č.1\1993 Sb., Ústava České republiky, který  zakotvuje 

aplikační přednost Parlamentem ratifikovaných mezinárodních smluv před zákonem. 

V případě konkurence právních norem se použije ustanovení mezinárodní smlouvy, jíž 

je Česká republika vázána, přičemž dotčený zákon je nadále platný a účinný. 

 Z hlediska platné úpravy je pro licenci v autorském právu stěžejní § 46 a n. 

AutZ, pojednávající o smluvní licenci jako smluvním typu.. Zákonné (bezesmluvní) 

licence upravuje § 29 a n. AutZ. Se smluvní licencí souvisí též ustanovení § 26 odst. 1 

AutZ, které zakazuje smluvní převod majetkových autorských práv inter vivos. 

V případě smluvní licence jde o konstitutivní převod práva dílo užít. Nabyvateli vzniká 

právo nerušeně dílo užívat  (ve vymezeném rozsahu) a poskytovateli povinnost toto 

narušení strpět, případně vzniká poskytovateli povinnost neposkytnout toto právo třetí 

61 § 2374 NOZ

62 Novela AutZ provedena zákonem č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím rekodifikace soukromého práva

63 § 46 - 55 AutZ, ve znění do 31.12.2013

64 § 488 ObčZ, resp. § 261 a násl. ObchZ

65 § 1721 NOZ a násl.



osobě, v případě výhradní licence. Označení “licenční smlouva66” a současně její 

vymezení jako smluvní typ v AutZ, resp. v NOZ, tak přispívá k důraznějšímu odlišení 

konstitutivního převodu práva dílo užít a translativnímu převodu absolutního 

subjektivního autorského práva, který je zakázán. Smlouva, jejímž  obsahem by byl 

převod autorského práva, by  byla absolutně neplatná dle ustanovení § 39 ObčZ67, resp. 

by šlo o neplatné právní jednání dle ustanovení § 580 odst. 1 NOZ.

 Pro oblast audiovize je důležitá též úprava podtypu obecné licenční smlouvy 

autorskoprávní, a sice smlouvy podlicenční, v ustanovení § 48 AutZ, pro kterou platí ve 

spojení s ustanovením § 57 AutZ obdobně ustanovení o smlouvě licenční. Ustanovení 

o podlicenci přejímá NOZ v ustanovení §§ 2363 - 2365 do obecné úpravy licence.

 Z obecné soukromoprávní zásady nepřevoditelnosti osobnostních práv vyplývá, 

že v případě smluvní licence se bude vždy jednat o práva majetková. Legální vymezení 

koncepce převoditelnosti majetkového práva autorského vychází částečně 

z dualistického pojetí autorských práv, jehož podstatou je plná svrchovanost 

subjektivních osobnostních a majetkových práv, jež se projevuje zejména plnou 

převoditelností majetkových práv inter vivos. Česká právní úprava však stojí na pomezí 

koncepce dualistické a pojetí autorského práva jako monistického právního agregátu68. 

Majetková podstata autorského práva, tedy možnost jeho hospodářského zhodnocení, je 

obsažena právě v institutu smluvní licence, kterým umožňuje převod oprávnění 

k zásahu do majetkových práv, zpravidla za úplatu. Autor se tak dobrovolně omezuje ve 

výkonu svého práva, které mu však zůstává a je jen staveno ve prospěch nabyvatele. 

Zánikem licence se všechna práva zkonsolidují v osobě autora. Majetková autorská 

práva (stejně tak i práva výkonných umělců) nadále zůstávají res extra commercium69, 

66 V NOZ se hovoří o licenci, avšak ze znění ustanovení § 2358 a násl. vyplývá, že jde o licenci smluvní.

67 Pokud však z jednání stran vyplývá, že skutečnou vůli bylo uzavřít jiný právní úkon, např. licenční 
smlouvu, je dovoleno se takového právního úkonu dovolávat, vzhledem k § 41a odst. 1 ObčZ.

68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 37 C 35/2007. In: Aspi [právní informační 
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 12. 2013].

69 § 118 ObčZ



jde o nemajetkovou hodnotu translativně nepřevoditelnou a neocenitelnou70, jež  je 

výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti. Lze hovořit o osobně-majetkové povaze těchto 

práv. Zejména z uvedené nepřevoditelnosti vyplývá, že majetková autorská práva 

nemohou být předmětem dalších majetkových dispozic, jako je výkon rozhodnutí, 

zajištění pohledávky autorským právem, nelze se jich vzdát  a nepromlčují se. Naproti 

tomu pohledávky  vyplývající z relativizace majetkových autorských práv, jako 

pohledávky ze smluvních vztahů, (proti)právních skutečností jsou předmětem 

soukromoprávních vztahů a výše uvedeným omezením nepodléhají. 

 Široké pojetí věci v právním smyslu v NOZ pozitivně vymezuje věci hmotné71. 

Věcí nehmotnou jsou pak všechny ostatní, které definici věci hmotné nevyhovují, tedy 

práva, jejichž povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty. Zdali je majetkové 

autorské právo věcí v právním slova smyslu, není však určeno soukromoprávní definicí 

pojmu věci, nýbrž konkrétní legislativně zakotvenou koncepcí subjektivního autorského 

práva. Tato koncepce, vyjádřená zejména v ustanovení § 26 AutZ, nedozná účinností 

NOZ změn a majetková autorská práva tak zůstanou res extra commercium, jak bylo 

uvedeno výše72.

 Oproti tomu licence, která slouží k relativizaci absolutních autorských práv je 

ryze majetkovým relativním právem a v souladu s uvedeným pojetím věci v právním 

smyslu je věcí nehmotnou. Je ocenitelná73, může k ní být zřízeno právo podlicence 

a rovněž může být předmětem veškerých majetkových dispozic (s písemným souhlasem 

poskytovatele licence74) a absolutních majetkových práv75.

 Obsahu autorskoprávní licenční smlouvy se týká zejména vymezení díla 

v ustanovení § 2 AutZ a vymezení autora v ustanovení § 5 AutZ. Mimo autorskoprávní 

70 § 17 odst. 5 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

71 § 496 odst. 1 NOZ

72 TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním slova smyslu. Právní rozhledy: časopis 
pro všechna právní odvětví. 2011, č. 12, s. 444-450. DOI: 1210-6410.

73 § 1 zák č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

74 § 2364 NOZ

75 Zejména §§ 2055 - 2357



úpravu se na smluvní licence vztahuje i obecná úprava právních úkonů v ObčZ (§ 34 

a násl.), případně ustanovení obchodního zákoníku76, v případě aplikace 

obchodněprávního režimu ve smluvním vztahu. Účinností NOZ budou sjednoceny 

i požadavky na náležitosti právních úkonů, resp. právního jednání77.

 Podstatné obsahové náležitosti licenční smlouvy  jsou uvedeny  v ustanovení § 46 

odst. 1 AutZ78, který je vzhledem k jeho jazykovému výkladu ustanovením kogentním, 

avšak vzhledem k principu autonomie vůle a z  něho vyplývajícímu pojetí kogentnosti 

norem soukromého práva dle NOZ79 bude do budoucna možné si práva a povinnosti 

ujednat odchylně. Nedostatek jedné z náležitostí tak již nebude mít za následek 

absolutní neplatnost smlouvy podle ustanovení § 39 ObčZ, resp. ustanovení § 580 NOZ. 

Opomenutí náležitostí bude zásadně způsobovat neplatnost relativní, dle ustanovení 

§ 586 NOZ. Pojmové znaky licenční smlouvy jsou vymezeny taxativně a jde o určení 

díla, projev vůle poskytnout oprávnění k užití díla a ujednání o odměně80. Další obvyklé 

náležitosti licenčních smluv se použijí, není-li sjednáno jinak, či nevyplývá-li 

z ustanovení jejich kogentnost pro daný  případ, jako ustanovení § 46 odst. 4 AutZ81, 

vyžadující písemnou formu pro výhradní licenci. 

3.1.1. Předmět licenční smlouvy

 Předmětem autorskoprávní licenční smlouvy může být toliko autorské dílo. 

Licenční smlouva o užití “nedíla” by byla obsahově v rozporu s AutZ, resp. NOZ, neboť 

jen AutZ stanoví, co je objektivně autorským dílem a aplikace režimu licenční smlouvy 

podle AutZ, resp. NOZ na předměty  jiného druhu, než díla, pouze na základě smluvní 

volnosti není možná. 

76 § 261 a násl. ObchZ

77 § 545 a násl. NOZ

78 Resp. ustanovení § 2371 ve spojitosti s ustanovením § 2358 odst. 1 in fine NOZ

79 § 1 odst. 2 NOZ

80 Dle ustanovení § 2366 odst. 1 NOZ již není ujednání o odměně podstatnou náležitostí licenční 
smlouvy.

81 Resp. ustanovení § 2358 odst. 2 NOZ



Jednou z podstatných náležitostí licenční smlouvy  je určení díla, přičemž minimální 

stupeň určitosti je vyjádřen v § 37 ObčZ82. Zde se hovoří o určitosti a srozumitelnosti, 

což je zásadně přeneseno do ustanovení § 553 odst. 1 NOZ. Protežováním principu 

autonomie vůle v NOZ je však přípustno neurčité nebo nesrozumitelné jednání zjistit 

jeho výkladem a též případné zhojení těchto vad dodatečným vyjasněním projevu 

vůle83. 

 V případě určitosti autorských děl bude záležet na druhu díla a jeho obecných 

charakteristikách a autorství. Zpravidla tedy jde o určení názvu díla, autora 

(spoluautorů), druhu díla, bližší určení obsahu, jeho rozsahu a jeho vlastností. Vhodnou 

součástí určení díla je vyobrazení, jako příloha tvořící nedílnou součást smlouvy 84. 

Požadavek určitosti díla nebrání uzavření licenční smlouvy pro dílo, jež zatím 

neexistuje85, musí však být rovněž brán zřetel na ustanovení § 39 ObčZ86. 

Individualizace předmětu smlouvy se bude dále týkat např. osnovy  díla, času vytvoření, 

druhu díla, s přihlédnutím ke konkrétním specifikům.

3.1.2. Pravidelné obsahové náležitosti

 Mezi pravidelné součásti autorskoprávních licenčních smluv v praxi patří 

zejména způsob užití díla, jímž se rozumí některý ze způsobů užití ve smyslu 

demonstrativního výčtu v § 12 odst. 4 AutZ. V případě neuvedení se aplikuje § 50 odst. 

2 AutZ87, přičemž platí legální zákaz poskytnout licenci k užití díla způsobem, který 

v době uzavření licenční smlouvy ještě není znám (ustanovení § 46 odst. 2 AutZ88). 

82 Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

83 § 553 odst. 2 NOZ

84 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. C.H. Beck, 2007, s. 479.

85 V zakázkové tvorbě audiovizuálních děl je tento způsob licencování obvyklý, např. u výroby pořadů 
tzv. nezávislými producenty pro televize (televizní dokumenty, etc.).

86 Resp. ustanovení § 547 NOZ

87 Resp. ustanovení § 2376 odst. 2 NOZ

88 Resp. ustanovení § 2372 ost. 1 NOZ



Obecné právní pravidlo zákazu vzdání se práv teprve v budoucnu vzniklých89 z NOZ 

vymizelo, avšak v souladu s principem ochrany slabší smluvní strany bylo zachováno 

ustanovení § 2372 odst. 1 NOZ jako kogentní, kterým tak stát chrání možné budoucí 

výnosy autora, které mohou vyplynout  například z technologií vynalezených 

v budoucnu, jež mohou vést k dosud neznámým způsobům užití, a tudíž i ke vzniku 

dosud neznámých majetkových práv90.

Jednotlivé způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem užití, zejména

• územním rozsahem licence: zde jde o bližší určení teritoria, na němž  nabyvatel získá 

oprávnění dílo užít. V případě neuvedení, či nepřesnosti vymezení se použije 

ustanovení § 50 odst. 3 AutZ91.

• časovým rozsahem licence: jde o dobu trvání práva a zpravidla i povinnosti k užití 

díla. Zákon ponechává volnost v určení doby trvání, avšak měla by být  dohodnuta 

přiměřeně k závazkům, jež ze smlouvy vyplývají. Hranicí pro určení je doba trvání 

ochrany  autorských práv. S touto lhůtou i sám AutZ počítá92. V případě absence či 

neplatnosti ujednání o časovém rozsahu platí § 50 odst. 2 a odst. 3 písm. b)93. 

• množstevním rozsahem licence: toto určení závisí na charakteru díla a podle něho se 

rozlišuje (počet televizního vysílání audiovizuálního díla, počet repríz dramatického 

díla). Opět  v případě absence ujednání dispozitivně platí § 50 odst. 2 a odst. 3 písm. 

c)94.

• věcným rozsahem licence: jedná se o jakékoli možné omezení uděleného oprávnění k 

užití díla, slučitelné se specifickou technickou a hospodářskou povahou díla. Může jít 

o omezení vydání díla pouze v knižní podobě, etc. V případě absence takového 

89 § 574 odst. 2 ObčZ

90 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007, s. 105. ISBN 
978-80-7239-206-3.

91 Resp. ustanovení § 2376 odst. 3 písm. a)

92 § 95 odst. 2 písm. c) AutZ

93 Resp. ustanovení § 2376 odst. 3 písm. b)

94 Resp. ustanovení § 2376 odst. 3 písm. c)



ujednání platí, že licence je ve věcném rozsahu omezena účelem poskytnutí licence 

ve smyslu § 50 odst. 2 AutZ95.

Mezi další pravidelné obsahové náležitosti patří časové určení užití díla, tj. určení 

počátku užití. Tato náležitost má význam z hlediska nabyvatelovy povinnosti dílo užít.

Součinností autora se rozumí zejména závazek autora předat nabyvateli licence hmotný 

podklad, na němž je dílo zachyceno. Může se však jednat i o další způsoby součinnosti, 

jako závazek k autorově autogramiádě, účasti na tiskových konferencích nebo 

premiérové projekci audiovizuálního díla. Nutnost součinnosti autora lze dovozovat 

i bez výslovného uvedení povinnosti, zejména s ohledem na obecnou autorovu 

povinnost splnit závazek řádně a včas.

 V oblasti audiovize je podstatné určení povinnosti nabyvatele licenci užít. 

Autorskoprávní koncepce, kterou přebírá i NOZ je v duchu ochrany  slabšího postavena 

na povinnosti licenci užít96. Svobodnou vůlí stran lze tuto zásadu opustit, případně lze 

tuto povinnost omezit (např. jen pro území určitého státu). Nesplní-li nabyvatel svou 

povinnost licenci užít řádně a včas, má poskytovatel právo od licenční smlouvy 

odstoupit, při zachování práva na smluvenou odměnu97.

Ujednání o výhradnosti licence (ustanovení § 47 AutZ98) je podmíněno obligatorní 

písemnou formou smlouvy.99

 Právo nabyvatele postoupit licenci třetí osobě, zcela nebo zčásti, vyžaduje 

písemný  souhlas poskytovatele100. Tento souhlas formálně nesleduje dotčenou licenční 

smlouvu, tj. písemná forma je obligatorní i v případě bezformální licence, vzhledem 

k ochraně zájmů třetích osob. Jedná se o projev osobní vázanosti licence101. Postupitel 

95 Resp. ustanovení § 2376 odst. 2

96 § 46 odst. 3 AutZ, resp. § 2372 odst. 2 NOZ

97 § 53 odst. 7 AutZ, resp. § 2381 odst. 2 NOZ

98 § 2360 a násl. NOZ

99 § 2358 odst. 2 písm. a) NOZ

100 § 48 odst. 2 Autz, resp. § 2364 odst. 1 NOZ

101 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007, s. 147. ISBN 
978-80-7239-206-3.



má o takovém postoupení informační povinnost vůči poskytovateli licence, avšak 

platnost postoupení není na splnění této povinnosti vázána.

 Oproti postoupení licence102, kdy  dochází ke změně osoby nabyvatele licence je 

podlicence103 zřízením práva v určeném rozsahu třetí osobě, přičemž  nabyvatel licence 

zůstává na svém místě. Rozsah podlicence je určen ujednáním stran, zpravidla licenční 

smlouvou a zákon výslovně stanoví, že formou podlicence lze poskytnout všechna 

licenční oprávnění nebo jen některá (např. jen oprávnění ke sdělování díla veřejnosti 

prostřednictvím televizního vysílání, či prostřednictvím kinematografických 

představení). Možnost poskytnout podlicenci musí být  výslovně ujednána v licenční 

smlouvě. Jestliže nabyvatel licence uzavírá podlicenční smlouvu s třetí osobou, platí pro 

tuto smlouvu obdobná ustanovení jako pro smlouvu licenční104.

 NOZ nově upravuje institut  postoupení smlouvy  v ustanovení § 1895 a násl., 

který  reguluje převedení všech (nebo části) práv a povinností ze smlouvy. Postoupená 

strana s tím musí souhlasit (souhlas lze dát i předem) a ze smlouvy nesmí být dosud 

plněno (jde-li o opětující se plnění, lze postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo 

plněno). Postoupit smlouvu lze jen tehdy, jestliže to její povaha nevylučuje (zejména 

půjde o případy závazků k osobnímu plnění některé ze smluvních stran, závisí-li plnění 

na osobních vlastnostech jedné či druhé strany)105. V případě autorskoprávní licence si 

tak nelze představit  převod práv a povinností poskytovatele licence na třetí osobu, 

z důvodu translativní nepřevoditelnosti autorských majetkových práv (i povinností). 

Jinak tomu bude u práv ryze majetkových, jejichž převoditelnost zákon výslovně 

stanovuje106. Práva výrobce zvukového záznamu, zvukově obrazového záznamu, práva 

rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání a zvláštní právo pořizovatele 

k jeho databázi neobsahují jedinečný osobnostní vklad, jsou převoditelná a licenční 

102 Na postoupení licence se kromě AutZ vztahují ustanovení ObčZ o postoupení pohledávky v § 524 - 
530. Od 1.1.2014 se postoupení licence bude řídit ustanoveními § 2364 - 2365 a ustanoveními o 
postoupení pohledávky v § 1879 a násl. 

103 §48 odst. 1 AutZ, resp. § 2363 NOZ

104 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007, s. 149. ISBN 
978-80-7239-206-3.

105 Důvodová zpráva k ustanovení § 1895 - 1900 NOZ

106 § 76 odst. 5, § 80 odst. 4, § 84 odst. 3, § 90 odst. 6 AutZ



smlouvu k těmto nehmotným statkům je tak možno postoupit podle ustanovení § 1895 

a násl. NOZ. 

 Převodem práv, např. výrobce zvukově obrazového záznamu, automaticky 

dochází k postoupení práv a povinností z předchozí licenční smlouvy. Tento druh 

dispozice s ryze majetkovými právy není autorským zákonem nijak upraven. Vzhledem 

k povaze těchto statků jako jiné majetkové hodnoty107, resp. věci nehmotné108  tak při 

převodu přichází v úvahu např. smlouva kupní, směnná nebo darovací. Autorský  zákon 

upravuje specificky podmínky převodu licence či poskytnutí licence, k nimž zpravidla 

stanoví notifikační povinnost nabyvatele licence vůči poskytovateli109. Opačný  případ, 

kdy dochází ke změně v osobě majitele předmětu práv, k němuž je poskytnuta licence, 

není zvlášť upraven. Účinností převodu tak nový nabyvatel (např. kupující) vstupuje na 

místo původního a přebírá všechny jeho práva a povinnosti, vyplývající z dotčeného 

předmětu ochrany, tedy i práva a povinnosti vyplývající z případné licenční smlouvy.

 V neposlední řadě je pravidelnou obsahovou náležitostí licenční smlouvy 

ujednání o lhůtě, způsobu a místu platby  licenční odměny. Licenční smlouva může 

obsahovat i ujednání vedlejší, např. ujednání o způsobu označení autorství, zajištění 

závazku poskytnou licenční odměnu, ujednání o způsobech ukončení smlouvy, 

podmínky účinnosti smlouvy, smluvní zajištění povinnosti výhradního licenčního 

nabyvatele k výkonu efektivní ochrany  autorského práva vůči třetím osobám 

(ustanovení § 41 AutZ), opce, etc110.

107 § 118 odst. 1 ObčZ

108 § 496 odst. 2 NOZ

109 § 48 odst. 2 AutZ. Výjimkou je ustanovení § 48 odst. 3 AutZ, kdy při prodeji podniku není k převodu 
licence souhlas autora (poskytovatele) potřeba.

110 TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice 
právní instituty. ISBN 978-807-1795-735.



3.2. Jiné možnosti užití autorských děl a předmětů souvisejících

 Vedle smluvní licence je pro právo duševního vlastnictví příznačné i další pojetí 

licence. Jde o licence zákonné, jimiž  stát opravňuje formou legálního dovolení v rámci 

obecného zájmu kohokoliv k určitým vymezeným způsobům užití cizího duševního 

vlastnictví i proti vůli jeho vlastníka. Zákonné licence v autorském právu jsou taxativně 

vypočteny v ustanovení §§ 30a – 39 (např. úřední nebo zpravodajská licence).

 Za užití dle autorského zákona se nepovažují případy volného užití díla, dle 

ustanovení § 30 AutZ, kdy se jedná o užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož 

účelem není dosažení hospodářského prospěchu. V ustanovení § 30 odst. 3 AutZ je 

obsažena výjimka pro pořízení záznamu AVD při jeho provozování ze záznamu nebo 

jeho přenosu i pro osobní potřebu fyzické osoby. Jedná se pouze o specifický  způsob 

užití, zpravidla při veřejném promítání AVD (tzv. bootlegging, kinorip). Tato výjimka 

z volného užití pro osobní potřebu souvisí s technologickým rozvojem záznamových 

zařízení a růstem počítačových sítí, kdy takto pořízené rozmnoženiny zpravidla 

způsobují významné ztráty majitelům autorských práv, popř. licenčním nabyvatelům 

těchto práv (zejména výrobcům prvotních záznamů AVD či nabyvatelům podlicencí – 

distributorům, provozovatelům kin).

 Dalšími možnými způsoby užití autorských děl jsou kvazilicenční režimy 

vymezené v ustanovení §§ 58 – 61 AutZ. Jedná se o specifické případy omezení 

výlučných majetkových autorských práv, jejichž účelem je především ochrana 

a zhodnocení investice (finanční, organizační, personální, technické, etc., nikoli však 

tvůrčí) třetích osob vložených do procesu tvorby díla. Tato zákonná omezení mají 

zpravidla dispozitivní charakter. 

 Režim zaměstnaneckého díla (ustanovení § 58 AutZ), se uplatní v případě díla, 

které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního 

vztahu či služebního vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnavatel vykonává svým jménem 

a na svůj účet autorova majetková práva k dílu. Režim zaměstnaneckého díla se 

obdobně užije na dílo kolektivní (ustanovení § 59 AutZ) a na umělecký  výkon, dle 

ustanovení § 74 AutZ.



 V případě školního díla (ustanovení § 60 AutZ) vzniká škole nebo školskému či 

vzdělávacímu zařízení ex lege právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla. 

Školní dílo je vymezeno v ustanovení § 35 odst. 3 AutZ jako dílo vytvořené žákem nebo 

studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního 

vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. Jedná se o prostředek 

k částečnému zhojení hospodářských nákladů vynaložených školou k vytvoření díla, 

v situaci kdy mnohé školy či školská a vzdělávací zařízení mnohdy vystupují jako 

soutěžitelé v hospodářské soutěži.

 V kvazilicenčním režimu díla vytvořeného autorem na základě smlouvy o dílo 

(dílo vytvořené na objednávku) platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze 

smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel 

oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Ochrana objednatelovy investice je 

v souladu s koncepcí autorského zákona, která zohledňuje fakt, že při tvorbě literárních, 

jiných uměleckých a vědeckých děl hraje netvůrčí investice třetích osob často stěžejní 

roli. Ve filmařské praxi dochází často ke sjednání jedné smlouvy smíšené povahy, která 

obsahuje práva a povinnosti stran z vytvoření díla (vztah obecně soukromoprávní) 

a práva a povinnosti z poskytnuté licence k témuž  dílu (zvláštní vztah autorskoprávní), 

včetně sjednání dvojí odměny, jednak za vytvoření díla, jednak za jeho užití. Na rozdíl 

od autorskoprávní licenční smlouvy typové stanoví vyvratitelná zákonná domněnka ve 

prospěch nabyvatele pouze licenci opravňující, případně je možno licenci smluvně 

omezit nebo i zcela vyloučit.

 Na rozdíl od zákonných licencí jsou tato kvazilicenční omezení stanovena 

primárně v soukromém zájmu individuálně určených osob (investorů). Kvazilicenční 

režim je podmíněn učiněním určitého předpokládaného právního úkonu autorem (např. 

akceptace objednávky). Rozdíl mezi zákonnými licencemi a kvazilicenčním omezením 

autorských práv je spatřován též  z perspektivy  komunitárního práva, kdy na druhou 

uvedenou kategorii se nevztahuje ustanovení čl. 5 směrnice 2001/29/ES (InfoSoc)111 

a neplatí tedy povinnost členských států podřídit se taxativnímu výčtu zde stanovenému.

111 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



 V případě předmětů práv souvisejících s právem autorským, která jsou, kromě 

práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, právy  ryze majetkovými, se s dílčími 

výjimkami rovněž aplikuje režim volného užití a zákonných licencí. Mimo licencí je 

možné tyto nehmotné statky  užívat i na základě převodu majetkového práva, vzhledem 

k jejich ryze majetkoprávní povaze z ní vyplývající převoditelnosti.

 Další úhel pohledu na oblast dispozicí s předměty duševního vlastnictví je 

otázka pouhého souhlasu vlastníka práva ve smyslu jednostranného právního jednání. 

Souhlas představuje jednání, které nevede ke vzniku závazku v právním slova smyslu, 

neboť s ním žádný zákon závazek nespojuje112. Případy vzniku závazku jednostranným 

právním jednáním jsou pojaty legálním taxativním výčtem, vzhledem k samotné povaze 

závazku z jednostranného jednání. Zásadně nelze jednostranně právně zavázat jiného 

člověka či právnickou osobu. Souhlas jako volní projev představuje právní jednání ve 

smyslu ustanovení § 558 NOZ, protože je s ním spojen právní následek - vyloučení 

protiprávnosti jednání jiného, které by jinak bylo protiprávním. V případě udělení 

autorského souhlasu (svolení) se tak jedná o okolnosti vylučující protiprávnost určitého 

chování - např. obchodního využívání cizího díla.

 Souhrnně lze říci, že autor uměleckého díla může kdykoli a jakkoli projevit svůj 

souhlas s tím, aby kdokoli s jeho dílem nakládal, a to jakýmikoli způsoby, vzhledem 

k principu privátní autonomie, jenž je základem soukromého práva113. Takový  autorský 

souhlas může být projeven podmíněně, či nepodmíněně. Může být vázán např. na 

rozvazovací podmínku pouze neobchodního užívání díla či na podmínku časovou.

 V praxi skýtá institut souhlasu jisté nebezpečí spočívající v jeho odvolatelnosti 

jednostranným právním jednáním114. Jednostranné právní jednání nevede ke vzniku 

závazku, pročež osoba souhlasící na sebe nemůže vzít povinnost (obsah závazku115) 

112 TELEC, Ivo. Souhlas, nebo licenční závazek?. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
2013, roč. 21, 13/14. ISSN 1210-6410.

113 TELEC, Ivo. Souhlas, nebo licenční závazek?. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
2013, roč. 21, 13/14. ISSN 1210-6410.

114 Jako je tomu výslovně u souhlasu se zásahem do osobnostních práv v NOZ - viz níže.

115 § 1721 NOZ



zdržet se odvolání jednou uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu tedy nemůže být 

porušením právní povinnosti, odpovědnost za takové jednání by musela být  výslovně 

zákonem stanovena116  a následky odvolání tak mohou být maximálně morálního rázu 

(odsudek). Zjevné zneužití práva souhlasit  , které by spočívalo v bezohledném 

(nepoctivém) odvolání souhlasu, by  však nepožívalo právní ochrany vzhledem 

k ustanovení § 8 NOZ.

 Souhlasu jako prostředek k užití autorskoprávně chráněných statků má význam 

především v případech, kdy  dotčené osoby  nesledují založení právního závazku (ani 

hospodářského), nýbrž jen uvolnění přístupu veřejnosti ke zdroji. Z hlediska základních 

potřeb informační společnosti je v takovém případě dostačující, když nikdo nejedná 

protiprávně, než aby docházelo k výkonu autorových (cizích) majetkových práv 

a obohacování se tak o další majetek - licenci. Založení smluvního závazku 

obsahujícího licenci je v praxi žádoucí zejména v případech hospodářského účelu 

obohacení na straně nabyvatele licence - např. televizního vysílatele a jeho dalšího 

obchodování s licencí. Rovněž v případě přijetí povinností nabyvatelem je závazkový 

právní vztah žádoucí - např. v případě povinnosti odvysílat  licencované AVD televizním 

vysílatelem, etc. 

 Autorský  zákon v ustanovení § 12 odst. 1 stanoví, že autorské oprávnění k užití 

díla se uděluje smlouvou. Oprávnění je v tomto případě relativní majetkové právo (věc), 

pohledávka na plnění poskytovatele licence. Avšak v případě, kdy nejde o založení 

závazku obsahujícího pohledávku ve smyslu ustanovení AutZ, nelze vyloučit  projevení 

pouhého souhlasu s užitím díla jednostranným prohlášením - souhlasem117. Zmíněné 

ustanovení AutZ nelze navíc považovat za kogentní, neboť mu chybí legální pojmové 

znaky  kogentnosti118  a nebylo by v souladu s principem privátní autonomie dovolit 

státu, aby bylo nařízeno, jak se smí a nesmí vykonávat soukromá práva v soukromých 

poměrech.

116 Např. ustanovení § 87 NOZ

117 TELEC, Ivo. Souhlas, nebo licenční závazek?. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
2013, roč. 21, 13/14. ISSN 1210-6410.

118 § 1 odst. 1 NOZ



 V praxi nemusí být  jednoznačné, o jaké právní jednání se ve skutečnosti jedná, 

zda-li jde o jednostranný  souhlas či projevení návrhu na uzavření licenční, popř. jiné 

smlouvy. Při posuzování povahy  právního jednání je třeba brát v potaz zejména to, co 

bylo úmyslem, zda se vzájemně majetkoprávně zavázat, anebo jen vyloučit 

protiprávnost určitého jednání.

3.3. Právo na ochranu osobnosti v audiovizi

 Vedle práv autorských, coby zvláštních osobnostních práv119, je všeobecná 

úprava ochrany osobnostních práv a z ní vyplývající vztahy taktéž podstatnou agendou 

výrobců záznamů audiovizuálních děl. Autorská práva vznikají až tvůrčí činností, 

nikoliv bez dalšího, jako tomu je u všeobecných práv osobnostních, která jsou odlišnou 

oblastí osobnostních práv, přičemž společným atributem je fakt, že tato práva a jejich 

úprava se zásadně týká pouze fyzických osob. V rámci českého právního řádu 

nacházíme úpravu ochrany osobnosti na úrovni ústavní, zejména v čl. 10 Listiny, 

v ratifikovaných mezinárodních úmluvách o lidských právech120 a v § 11 - 16 ObčZ121. 

Předmětem těchto norem jsou imateriální hodnoty, jejichž ochrana vyplývá 

z lidskoprávní kulturní tradice. Především jde o nedotknutelnost fyzické osoby, ochranu 

života a zdraví, ochranu lidské cti a důstojnosti, jakož i soukromí, jména, projevů 

osobní povahy a jejich záznamů - písemnosti, podobizny, obrazové snímky, etc.

 Výrobce záznamu AVD se v praxi velmi často setkává se skutečností, která se 

může dotýkat osobnostních práv dotčených subjektů. Již při vývoji scénáře 

audiovizuálního díla může docházet k zásahům do soukromí osob, neboť vznik mnoha 

děl je inspirován skutečnými osobami a událostmi, přičemž jejich výklad 

audiovizuálním dílem bude zpravidla vždy saturován názory tvůrců, pročež může dojít 

ke kolizi s právem na ochranu soukromí, cti a důstojnosti dotčených osob. K adaptaci 

skutečné žijící osoby do scénáře AVD je zapotřebí jejího souhlasu a po její smrti souhlas 

119 Autorská práva vznikají až tvůrčí činností, nikoliv bez dalšího, jako tomu je u všeobecných práv 
osobnostních.

120 Např. čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

121 V NOZ zejména ustanovení § 3 odst. 1, 2 písm. b), § 19, § 77 - 117



osob uvedených v ustanovení § 15 ObčZ122. Předcházení zásahům do uvedených práv 

formou získání souhlasu dotčených osob by mělo být prioritou každého výrobce 

záznamu AVD, neboť následné řešení případných sporů v průběhu výroby či při 

následném užívání záznamu AVD může být  značně nevýhodné (ekonomicky, logisticky 

- pozastavení výroby, etc.). Prostředky ochrany  proti zásahům do osobnostních práv 

jsou vymezeny  v § 13 ObčZ123. Při neoprávněném zásahu do práv na ochranu osobnosti 

si tak lze představit např. předběžné opatření soudu, kterým by dotčená osoba 

požadovala zastavení výroby či sdělování díla veřejnosti, což může mít pro výrobce 

fatální ekonomické následky. Přípustnost takového předběžného opatření je však 

podmíněna mírou zásahu do práv osoby a rovněž by takovým opatřením byla zavedena 

povinnost nahradit škodu dotčeným subjektům (tedy výrobci, distributorovi, etc.), 

pokud by předběžné opatření zaniklo nebo bylo zrušeno z jiného důvodu, než vyhovění 

návrhu ve věci samé124.

 V případě osob, které nesouhlasí se zásahem do svého soukromí, použitím svého 

jména či užitím projevů osobní povahy, se zpravidla postupuje scenáristickým 

přetvořením do postav smyšlených (pozměnění jména, etc.). Je zřejmé, že takový 

postup je ve smyslu způsobilosti zásahu do osobnostních práv velmi nejasný, což je dále 

umocněno prostředky filmové režie, střihové skladby, etc. Při eventuálním sporu by tak 

byla předmětem dokazování míra125  podobnosti se skutečnou postavou a způsobilost 

zásahu např. do dobré pověsti. U každého jednotlivého případu se tak bude postupovat 

se zřetelem ke konkrétním okolnostem a bude úkolem soudu, aby tyto okolnosti 

objektivně zvážil.

 Avšak ani v případě udělení souhlasu s užitím osobnostních atributů při výrobě 

AVD nemusí jít vždy  o ultimátní legitimaci výrobce k dispozici s těmito atributy. 

Z dikce § 12 odst. 1 ObčZ vyplývá, že k pořízení a užití podobizen či záznamů osoby 

122 Resp. ustanovení § 22 odst. 1 NOZ

123 Resp. ustanovení § 82 NOZ

124 § 77a odst. 1 OSŘ

125 Míra podobnosti se může posuzovat, podobně jako v případě zaměnitelnosti autorských děl, pomocí 
právněvědných testů, které odpovídají na konkrétní právní a skutkové otázky týkající se dané osoby, a na 
jejich základě podobnost vyhodnotit.



nebo jejích projevů osobní povahy  je potřeba jejího souhlasu. Tento souhlas může být 

v některých případech dán i konkludentně, např. vstupem do snímaných prostor, 

u jejichž  vstupu je informace o provádění záznamu. Je však otázkou, zda-li jde 

o souhlas jako jednostranný právní akt, který  lze i jednostranně odvolat, či akt 

dvoustranný, kterým je konstituována např. smlouva. Literatura126  uvádí, že jednou 

dané svolení k pořízení či užití osobních statků lze kdykoli závazně odvolat, jestliže 

osoba změní po udělení souhlasu své stanovisko. Tím však není dotčena případná 

odpovědnost za škodu vzniklou odvoláním souhlasu. Tento názor přebírá i NOZ 

v ustanovení § 87.

 Je zřejmé, že odvoláním souhlasu může dojít ke značnému zásahu do majetku 

příjemce souhlasu. Nastoupení odpovědnosti za škodu vzniklou odvoláním souhlasu 

řeší NOZ nejednoznačně. Skutečnost, zda-li odvolání souhlasu odůvodňuje podstatná 

změna okolností nebo jiný rozumný důvod, tak bude předmětem dokazování s ohledem 

na okolnosti konkrétního případu, metodickým vážením kolidujících hodnot. 

3.4. Koprodukce 

 Významným právním vztahem vznikajícím při výrobě záznamů AVD je tzv. 

koprodukce, která se uplatňuje především při výrobě finančně náročných projektů, 

zejména kinematografických děl. Ucelená právní definice koprodukce se v českém 

právním řádu nenachází, avšak lze říct, že se jedná o dvou či vícestranný  právní vztah, 

založený  smlouvou127. Nejčastěji se jedná o inominátní smlouvou, která má obsahově 

nejblíže ke smlouvě o sdružení128  dle ustanovení § 829 a násl. ObčZ. Dle ustanovení 

§ 829 ObčZ se několik osob může sdružit, aby se společně přičinily  o dosažení 

sjednaného účelu, přičemž sdružení není subjektem práv a povinností. Sdružení tedy 

126 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 178-179. Velké 
komentáře. ISBN 978-807-4001-086.

127 Z encyklopedických definic lze uvést např.: „společná, sdružená produkce; film, televize činnost, v níž 
se k realizaci filmu nebo televizního pořadu spojí více partnerů. Vztahy jsou řešeny smlouvou, která 
určuje podíly smluvních stran na realizaci (podíl finanční, pracovní, tvůrčí), rozsah práv k vlastnictví, 
provozování, popř. k prodeji díla a podílu na zisku.”
Velký slovník naučný a/l. 1. vyd. Praha: DIDEROT, 1999, 842 s. ISBN 80-902-7231-2.
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znamená uzavření smlouvy, v níž si strany dohodnou své individuální vzájemné 

závazky129. V případě koprodukčních smluv je sjednaným účelem zpravidla pořízení 

prvotního hmotného zachycení AVD společným hospodářským přičiněním více osob130. 

Smluvními stranami mohou být různé entity (produkční společnosti tuzemské 

i zahraniční, televizní vysílatelé, jiní investoři), jež  se zaváží vyvíjet činnost k dosažení 

sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež  by 

mohla znemožnit nebo ztížit  dosažení tohoto účelu131. Vedle pracovních činností mohou 

být účastníci povinni poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci. Do 

koprodukčního vztahu tedy účastníci vstupují především z ekonomických důvodů, kdy 

se na celkových nákladech výroby záznamu AVD podílejí svými finančními a věcnými 

vklady. Může jít o finanční prostředky, nehmotný  majetek (např. licence k literární 

předloze AVD), technické prostředky (vybavení, pracoviště) či služby  nebo činnosti 

(zajištění reklamní kampaně). 

 Z autorskoprávního hlediska se jedná o pluralitu subjektů na licenční straně 

nabyvatelské, vzhledem k ustanovení § 834 ObčZ, které stanoví, že majetek získaný při 

výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků, přičemž podíly na 

majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou určeno jinak132. 

Výrobci vykonávají majetkové autorské právo užít  audiovizuální dílo v rozsahu 

poskytnutého oprávnění režisérem společně, což  plyne z právní povahy společných 

závazků133. Stejně tak dle ustanovení § 836 ObčZ, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, 

rozhodují účastníci o obstarávání společných věcí jednomyslně. Ve filmařské praxi je 

však zpravidla rozdělení kompetencí při nakládání se společným majetkem koprodukční 

smlouvou pečlivě vypořádáno.

 Účelem koprodukčního sdružení bývá především pořízení prvotního záznamu 

AVD a jeho následná exploatace. Koprodukční smlouvou bývají vymezeny podíly na 

129 Komentář k Zákonu občanský zákoník (40/1964 Sb.). Komentáře Wolters Kluwer ČR a.s., 1.1.2009. § 
829. [cit. 2013-12-18]. ASPI [databáze]

130 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. C.H. Beck, 2007, s. 609.

131 § 830 ObčZ

132 § 835 ObčZ

133 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. C.H. Beck, 2007, s. 609.



výnosech z užití záznamu AVD, zpravidla vzhledem k hodnotám vkladů jednotlivých 

společníků. Ze závazků jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně, bez ohledu na 

hodnotu svých vkladů.

 Institut smlouvy o sdružení je v nové úpravě soukromého práva opuštěn 

a sdružení bez právní subjektivity je nahrazeno obecnou úpravou společnosti134 (útvaru 

bez právní subjektivity). Právní úprava je podrobnější a přináší několik změn, z nichž 

stojí za zmínku zejména ustanovení § 2720, které stanoví, že společník který se zavázal 

přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat  věci 

vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci požívat, ani se nestává 

spoluvlastníkem podle ustanovení § 2719 odst. 1 NOZ. Účastník, který  by tak byl 

zavázán např. jen k zajištění výroby záznamu AVD, se nestane výrobcem zvukově 

obrazového záznamu ani nabyvatelem licence k užití AVD.

Stejně jako u smlouvy o sdružení není vyžadována u společnosti písemná forma, avšak 

nově je povinností společníků provést soupis hodnot, které se zavázali vložit do 

společnosti.

 Koprodukční vztahy  vznikají nezřídka v rámci dvou a více společníků z různých 

států. Rámcová úprava těchto vztahů je zpravidla řešena bilaterálními dohodami 

o filmové spolupráci mezi státy135. V rámci Rady Evropy  je důležitým dokumentem 

Evropská úmluva o filmové koprodukci136. Předmětem Úmluvy je úprava vztahů mezi 

smluvními stranami při mnohostranných koprodukcích vznikajících na území 

smluvních států137. Mnohostrannými koprodukcemi se rozumí nejméně tři koproducenti 

mající sídlo ve třech různých smluvních stranách Úmluvy138. Dle ustanovení čl. 3 písm. 

b) Úmluvy výraz "koproducenti" znamená filmové produkční společnosti nebo 

134 § 2716 NOZ a násl.

135 Např. vyhláška ministra zahraničních věcí č. 76/1968 Sb. ze dne 17. května 1968 o Dohodě mezi 
vládou Československé socialistické republiky s vládou Italské republiky o filmové spolupráci.

136 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o filmové 
koprodukci

137 Čl. 2 odst. 1 Úmluvy

138 Čl. 2 odst. 2 písm. a) Úmluvy



producenty mající sídlo ve smluvních státech této Úmluvy a vázané koprodukční 

smlouvou. Ustanovení dvoustranných dohod mezi smluvními stranami nadále platí pro 

dvoustranné koprodukce a zůstávají v platnosti, nejsou-li v rozporu s Úmluvou. Pro 

mnohostranné koprodukce mají však přednost ustanovení Úmluvy. Ustanovení úmluvy 

se použijí i v případě dvoustranné koprodukce mezi smluvními stranami, pokud mezi 

nimi není sjednána dvoustranná dohoda upravující vzájemné koprodukce. Všechny 

případy  užití Úmluvy  jsou podmíněny souladem společně vytvářeného díla s požadavky 

na evropské filmové dílo139. Evropské filmové dílo je definováno dle Dodatku II 

Úmluvy, který  obsahuje stupnici parametrů tzv. evropského bodování, na jehož základě 

příslušné národní orgány140 přidělí konkrétním projektům koprodukční statut. Projekty 

s koprodukčním statutem pak mohou dosáhnout na finanční prostředky z veřejných 

zdrojů podpory kinematografie na území příslušných členských států Úmluvy.

 Česká republika je od roku 1994 rovněž členským státem Evropského fondu na 

podporu koprodukce a distribuce kinematografických audiovizuálních děl Eurimages, 

který  byl založen Radou Evropy roku 1988 za účelem podpory filmové a jiné 

audiovizuální tvorby  a distribuce v Evropě. Tato podpora spočívá ve financování výroby 

a distribuce celovečerních (70 minut a více) a dokumentárních filmů vzniklých 

v koprodukci evropských států, zvláště členských států tohoto mezinárodního fondu141. 

I v případě poskytnutí příspěvku z fondu Eurimages se posuzuje evropský charakter 

projektu dle Dodatku II Evropské úmluvy o filmové koprodukci. U všech předložených 

projektů musí být alespoň dva koproducenti z různých členských států fondu, přičemž 

u vícestranných koprodukcí nesmí být podíl hlavního koproducenta vyšší než 80 % 

a v případě dvoustranné koprodukce nesmí přesahovat 70 %. 

 Mimo další podmínky poskytnutí příspěvku z fondu, uvedené v dokumentu 

„Pravidla pro poskytování podpory koprodukovaným celovečerním hraným filmům, 

139 Čl. 3 odst. 3 Úmluvy

140 Tímto orgánem je v ČR Státní fond kinematografie, dle ustanovení § 10 zákona č. 496/2012 Sb., o 
audiovizi.

141 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. C.H. Beck, 2007, s. 609.



animovaným filmům a dokumentům142“, stojí za zmínku čl. 1.8 „Autorskoprávní 

předpisy a spoluvlastnictví negativu“, který vyžaduje soulad předloženého projektu 

s autorskoprávními předpisy v evropských státech, které se dané koprodukce účastní.

4. Problematika nelegálního šíření děl na Internetu

 V dobách analogového šíření autorskoprávně chráněných děl byla problematika 

tzv. pirátství ideologicky  i právně mnohem jasnější než  dnes. Po digitální revoluci již 

není potřeba technologicky a logisticky náročné výroby nosičů a díla je možno užívat 

bez geografického omezení, s minimálními požadavky na čas, na znalosti a vybavení 

osoby. 

 V případě šíření AVD pomocí Internetu bez souhlasu výrobce se jedná 

o neoprávněný  zásah do jeho práv, zejména do práva na rozmnožování zvukově 

obrazového záznamu143a práva na rozšiřování originálů nebo rozmnoženin zvukově 

obrazového záznamu144. Proti těmto zásahům se může výrobce bránit občanskoprávní 

cestou a v určitých případech se může jednat o přestupek145 či trestný čin146.

 Stahování nelegálních kopií AVD (tzv. download) je vytvářením rozmnoženin 

díla, jejichž užití pro osobní potřebu fyzické osoby není užitím díla podle autorského 

zákona, v souladu s ustanovením § 30 AutZ147. Zákon dále v ustanovení § 30 odst. 3 

AutZ vylučuje z volného užití mj. počítačové programy, elektronické databáze 

a pořízení záznamu AVD při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. Další 

šíření těchto rozmnoženin (tzv. upload) již  volným užitím není, čímž nastává stav, kdy 

142 Ministerstvo kultury ČR, Pravidla pro poskytování podpory koprodukovaným filmům, dostupný 
online: http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/eurimages/01-Pravidla-pro-poskytovani-podpory-
koprodukovanym-filmum.pdf

143 § 80 odst. 2 a) AutZ

144 § 80 odst. 2 b) AutZ

145 Např. § 105a odst. 1 a) AutZ

146 § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

147 Některé zahraniční úpravy výslovně vylučují z volného užití i neoprávněné stažení, pokud takové 
kopie pocházejí ze zdroje zřejmě nelegálního, např. § 53 odst. 1 UrhG

http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/eurimages/01-Pravidla-pro-poskytovani-podpory-koprodukovanym-filmum.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/eurimages/01-Pravidla-pro-poskytovani-podpory-koprodukovanym-filmum.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/eurimages/01-Pravidla-pro-poskytovani-podpory-koprodukovanym-filmum.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/eurimages/01-Pravidla-pro-poskytovani-podpory-koprodukovanym-filmum.pdf


fyzická osoba po právu volně užije dílo, což je však z “opačné strany” linky 

považováno za protiprávní jednání. Na trojmezí uživatele, nelegálního šiřitele (piráta) 

a nositele autorských práv evidentně dochází k zásahům do práv a škodě u nositele práv, 

způsobených pirátem a zásadně legálnímu jednání na straně uživatele148. 

 Dle současné právní úpravy je za neoprávněné šíření rozmnoženin odpovědný 

zásadně ten, jehož jednáním k šíření došlo (tedy pirát). Zákon č. 480/2004 Sb., 

o některých službách v informační společnosti upravuje též případy  odpovědnosti 

poskytovatelů služeb informační společnosti. Dle ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 

Sb. poskytovatelé umožní svým uživatelům, aby uložili svá data na servery 

poskytovatele. Není rozumné požadovat, aby poskytovatel při vysokém objemu 

uložených dat zjišťoval a posuzoval nelegálnost veškerého obsahu uložených informací. 

Je věcí a odpovědností uživatelů, jaký obsah ukládají na server poskytovatele. Pokud se 

však poskytovatel dozví o protiprávní povaze obsahu a neučiní veškeré možné kroky 

vedoucí k odstranění či znepřístupnění takového obsahu, které po něm lze požadovat, 

stává se odpovědným za obsah uložených informací149.

 Represivní řešení této situace ve formě sankcí uvalených na poskytovatele 

služeb či jednotlivé uživatele se autorovi této práce jeví poněkud nevhodné, neboť jimi 

není dosaženo ani satisfakce, ani prevence (objem nelegálně šířených děl stále 

vzrůstá150). Výpočet způsobené škody  a ušlého zisku v případech nelegálního šíření 

AVD založený na průměrné ceně, kterou by jinak musel uživatel zaplatit, aby mohl 

např. zhlédnout filmové dílo, je komplikovaný, neboť nelze zavádět korelaci mezi 

počtem prodaných vstupenek v kině či počtem prodaných nosičů a počtem stažení 

nelegálních kopií. Uživatel, který  si film stáhne z nelegálního zdroje, by často neměl 

o zhlédnutí filmového díla v kině či jeho koupi na nosiči zájem, ba dokonce mu to ani 

148 Stahování děl z Internetu v mnoha případech probíhá v rámci tzv. p2p sítí, u nichž je podmínkou 
stahování současné šíření stejného či jiného obsahu (např. protokol BitTorrent).

149 Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 
o některých službách informační společnosti): Důvodová zpráva. In: Sněmovní tisk 579/0. 2004. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=579&CT1=0

150 Vývoj úrovně audiovizuálního pirátství v letech 1997 - 2010. ČESKÁ PROTIPIRÁTSKÁ UNIE. 
Česká protipirátská unie [online]. 2010 [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: http://www.cpufilm.cz/
prehled.html

http://www.cpufilm.cz/prehled.html
http://www.cpufilm.cz/prehled.html
http://www.cpufilm.cz/prehled.html
http://www.cpufilm.cz/prehled.html


není umožněno (díla s omezenou distribucí, etc.). Snadná dostupnost audiovizuálních 

a hudebních děl může též přispívat k mediální a kulturní gramotnosti populace.

 Je zřejmé, že potlačení tohoto jevu není zcela proveditelné a řešení by se mělo 

týkat spíše adaptace obchodních modelů a potažmo právního řádu na tuto situaci. Český 

autorský zákon tradičně151  obsahuje ustanovení reagující na technologické možnosti 

šíření a záznamu děl v ustanovení § 25 odst. 1 písm. b), když autorům152 přiznává právo 

na odměnu v souvislosti s rozmnožováním děl na nenahrané nosiče záznamu pro osobní 

potřebu fyzické osoby. Nabízí se tak možnost analogické úpravy v případě šíření 

rozmnoženin děl v počítačových sítích. 

 Východiskem úprav výjimek z autorského práva je zejména čl. 5 odst. 2 

směrnice 2001/29/ES, který  dává členským státům možnost stanovení výjimky nebo 

omezení práva na rozmnožování pro jakékoliv rozmnoženiny na jakémkoliv nosiči 

vytvořené fyzickou osobou pro soukromé užití a účely, které nejsou  přímo ani nepřímo 

komerční. Stanovení výjimky je podmíněno spravedlivou odměnou pro nositele práv. 

Spravedlivá odměna je nejčastěji realizována formou dodatkových autorských odměn 

(“copyright levies”), kterou mají povinnost platit výrobci, dovozci, příjemci, etc. 

rozmnožovacích přístrojů a médií. Pojmem spravedlivé odměny a výkladu článku 

5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES se zabýval Soudní dvůr Evropské unie v kauze 

PADAWAN153, kde mimo jiné stanovil nutnost  zohlednění předpokládaného skutečného 

používání pro soukromé rozmnožování. Uplatnění poplatku za soukromé rozmnožování 

bez rozdílu, zejména na vybavení a nosiče pro digitální rozmnožování, jež nebyly 

151 Toto ustanovení obsahoval i předchozí § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon. V 
Evropě se tato regulace poprvé objevila v roce 1965 v německém právu (Gesetz über Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte), jako poplatek za prodané nahrávací zařízení. V roce 1985 bylo přidáno 
ustanovení o nenahraných médiích.

152 Autorský zákon v § 25 hovoří o autorech, avšak ustanovení se vztahují i na výkonné umělce (§ 74), 
výrobce zvukových záznamů (§ 78), výrobce zvukově obrazových záznamů (§ 82) a rozhlasového a 
televizního vysílatele (§ 86).

153 Evropská unie. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA: Ve věci C-467/08 Padawan SL proti Sociedad 
General de Autores y Editores de España (SGAE). In: Sbírka rozhodnutí 2010. 2010. Dostupné z: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:CS:HTML


poskytnuty soukromým uživatelům a jsou zjevně vyhrazeny jiným účelům než 

k soukromému užití, není v souladu se směrnicí 2001/29154.

 Z 27 členských států EU jich má 25 (kromě Spojeného království a Irska) jistým 

způsobem zavedeny výjimky z práva na rozmnožování pro soukromé účely. Z těchto 25 

států jich má 23 (kromě Spojeného království, Irska, Lucemburska a Malty) zavedeno 

systémy dodatkových autorských odměn (“copyright levies”). 

 Jednou z variant legalizace sdílení autorskoprávně chráněných děl na Internetu 

pro soukromé užití by  byla mj. modifikace stávající směrnice 2001/29/ES, která by 

zavedla výjimku z práva na sdělování díla veřejnosti a práva na zpřístupnění jiných 

předmětů ochrany veřejnosti (článek 3 směrnice 2001/29/ES), dle článku 5 odst. 3 

směrnice 2001/29/ES. Stejně jako u jiných výjimek by  bylo potřeba dbát na dodržení 

tzv. třístupňového testu, tedy užití jen ve vymezeném případě, které není v rozporu 

s běžným užitím díla a nejsou jím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora155. 

Německá parlamentní skupina Bündis 90/Die Grüne v roce 2011 navrhovala systém pro 

realizaci spravedlivé odměny v případě uváděné výjimky zvaný  Kulturflatrate. Tento 

systém počítal se zavedením povinného příplatku každého uživatele Internetu, který by 

se platil spolu s poplatkem za připojení poskytovateli internetového připojení (ISP)156. 

ISP by  následně vybraný obnos předal příslušnému kolektivnímu správci, který by měl 

na starost přerozdělování odměn příslušným nositelům práv157. Zavedením systému 

poplatků za sdílení děl na Internetu by  mělo dojít k nastavení rovnováhy mezi zájmy 

uživatelů na sdílení autorských děl158, což  má nepochybně zásadní význam pro rozvoj 

kultury  společnosti a zájmu nositelů práv, kteří za současného stavu nedosahují 

154 MYŠKA, Matěj. PADAWAN SL v SGAE. Revue pro právo a technologie. 2010, č. 2, s. 25-26. ISSN 
1804-5383.

155 § 29 odst. 1 AutZ

156 V jistém ohledu by se jednalo o podobný mechanismus podpory, jako aktuální 1% z ceny vstupenky 
na projekci v kině, které putuje do Státního fondu kinematografie.

157 Komplexní pohled na Kulturflatrate a její soulad s národním a evropským právem připravila pracovní 
skupina Evropského parlamentu:
Alexander Roßnagel, Silke Jandt, Christoph Schnabel, Anne Yliniva-Hoffmann, Die Zulässigkeit einer 
Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, dostupný z: http://www.gruene-bundestag.de/
cms/netzpolitik/dokbin/278/278059.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf 

158 Z návrhů na zpoplatnění šíření děl na Internetu jsou zpravidla vynechávána softwarová díla.

http://www.gruene-bundestag.de/cms/netzpolitik/dokbin/278/278059.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf
http://www.gruene-bundestag.de/cms/netzpolitik/dokbin/278/278059.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf
http://www.gruene-bundestag.de/cms/netzpolitik/dokbin/278/278059.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf
http://www.gruene-bundestag.de/cms/netzpolitik/dokbin/278/278059.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf


adekvátní satisfakce. Proces rozdělení vybraných odměn by byl proveden na základě 

technických nástrojů, které monitorují síťový provoz za dané období a dokážou určit 

objem konkrétních přenesených dat bez zásahů do soukromí uživatelů. Konceptem 

dodatkové autorské odměny za sdílení děl na Internetu (“file-sharing levy”) se zabývaly 

různé státy  EU (Francie, Německo, Belgie159, Itálie160), avšak k uzákonění doposud 

v žádném ze států nedošlo. 

 Kromě legislativních překážek lze v návrhu spatřit mnoho nejasností 

ekonomických a logistických. Zcela pesimistický názor je takový, že v případě zavedení 

poplatku za sdílení by došlo k nevypočitatelnému dopadu na provozovatele existujících 

služeb, založených na  placení za elektronický  obsah (iTunes) a potažmo kolapsu 

stávajícího kulturního průmyslu (např. společnost HBO, která prodává vlastní tvorbu 

skrze placené platformy, zejména kabelovou televizí a video-on-demand161). Dalším 

problémem je diskriminace uživatelů, kteří nesdílejí chráněná díla a přesto musí platit 

poplatek. Určení výše poplatku je rovněž nejasné a provoz systému a následné 

přerozdělování by vyžadovalo složitý byrokratický  aparát. Velikým problémem též 

zůstává otázka územní omezenosti legislativy  a přeshraničního stahování. Zásadním 

mezníkem ve vývoji řešení této problematiky tak zůstává dohoda všech zúčastněných 

stran. Autor této práce se domnívá, že adaptace na nové distribuční a obchodní modely 

v případě sdílení na Internetu je nevyhnutelná, je jen otázkou času, kdy dojde 

k určitému konsenzu ohledně zpeněžení značných datových toků nelegálně šířených děl 

a že toto zpeněžení by mělo v konečném důsledku vést k rozvoji kulturní tvorby 

a potažmo celé společnosti.

159 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1402/53K1402001.pdf

160 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0008140.pdf

161 Nicméně např. úspěchu televizní série “Hra o trůny” (Game of Thrones) pomohlo, podle slov 
představitelů HBO zejména globální pirátsví. Série se stala historicky nejstahovanějším dílem, což vedlo 
k většímu zájmu o placené služby HBO.
http://variety.com/2013/digital/news/time-warners-bewkes-piracy-of-hbo-game-of-thrones-is-better-than-
an-emmy-1200575271/

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1402/53K1402001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1402/53K1402001.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0008140.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0008140.pdf
http://variety.com/2013/digital/news/time-warners-bewkes-piracy-of-hbo-game-of-thrones-is-better-than-an-emmy-1200575271/
http://variety.com/2013/digital/news/time-warners-bewkes-piracy-of-hbo-game-of-thrones-is-better-than-an-emmy-1200575271/
http://variety.com/2013/digital/news/time-warners-bewkes-piracy-of-hbo-game-of-thrones-is-better-than-an-emmy-1200575271/
http://variety.com/2013/digital/news/time-warners-bewkes-piracy-of-hbo-game-of-thrones-is-better-than-an-emmy-1200575271/


5. Závěr

 Tvorba audiovizuálních děl a výroba jejich záznamů je oblastí lidské činnosti 

s více než  staletou historií. Stejně jak prodělala bouřlivý  vývoj technika, technologie 

a umělecké prostředky, které umožnily fotografické zachycování reality a její 

reprodukci, tak prošla značným vývojem i právní úprava, která na tyto skutečnosti 

reaguje. Její dnešní podoba je dílem společenského konsenzu, který  se v tomto vývoji 

utvářel, a dílem prosazení zájmů různě zainteresovaných stran. Vůle zákonodárce pak 

reflektuje právně-politický  a právně-filozofický vztah společnosti k těmto 

skutečnostem, přičemž nikdy nelze hovořit o ideálním stavu, maximálně o ideálním 

stavu pro daný čas. 

 V současné době, kdy je v mnoha ohledech v umělecké tvorbě kladen důraz na 

její obchodovatelnost, by se jevilo vhodné legislativně zakotvit převoditelnost 

majetkových autorských práv za účelem větší flexibility při zužitkování výsledků 

duševní tvůrčí činnosti. Též by se dalo uvažovat o posílení právního postavení výrobců 

záznamů audiovizuálních děl. Jedná se o vysoce specializovanou, finančně náročnou 

a riskantní činnost, přičemž výrobci ze zákona přísluší zpravidla pouze práva výrobce 

zvukově obrazového záznamu a v případě uzavření příslušných smluv též zákonné 

domněnky o udělení licencí, dle ustanovení § 63 a 64 AutZ. 

 Za přínos lze považovat přijetí zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi, který 

redefinoval především financování audiovizuálních produkcí (zejména výrobu 

kinematografických děl), ustavením reorganizovaného Státního fondu kinematografie 

a zavedením pobídek filmovému průmyslu. Obecným pozitivem v delším časovém 

horizontu by rovněž  mělo být  sjednocení úpravy občanskoprávních a obchodněprávních 

závazkových vztahů, jejichž  úprava je od 1.1.2014 obsažena v NOZ. Jako neuspokojivý 

se však stále jeví stav v oblasti šíření autorskoprávně chráněných předmětů na Internetu. 

Pokročilost technologie natolik zjednodušuje přístup k nelegálním kopiím záznamů děl, 

což způsobuje hromadné porušování práv jejich autorů, resp. výrobců. Povaha 

a rozšířenost  tohoto jevu navíc marginalizuje vnímání protiprávnosti takového chování 

a je hrozbou pro panství práva obecně. Neuspokojivý stav právní a ekonomický  v tomto 



směru se však může jevit jako výzva pro adaptaci nových obchodních modelů 

a legislativní řešení problému.
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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.

Audiovisual Productions and Copyright - Summary

 The topic of this thesis are audiovisual productions in relation to copyright law 

and selected legal relations, which can take place during audiovisual productions. These 

legal relations are important mainly from the perspective of copyright law, but also 

overlaps into neighboring branches of law are mentioned, with regard to the civil code 

recodification. 

 The first chapter is focused on defining key concepts. Firstly, there is defined the 

concept of audiovisual production as a type of business and the legal conditions for its 

performing. The concept of audiovisual work in the context of copyright law is defined 

next. The characteristic attributes of audiovisual work are defined and the specific 

conception of authorship is considered, followed by traditional division of audiovisual 

works and its perception through certain public-law norms. With regard to the specifics 

of audiovisual works, the character of works audiovisually used is also mentioned. In 

the end of the first chapter the term producer is defined, his relation to the author of 

audiovisual work and specific rights, to which is entitled by the copyright code.

 The main chapter deals with selected legal relationships, which take place in the 

audiovisual sector. It concerns primarily the concept of contractual license, which is 

defined in the beginning. The subchapters about contractual license are dedicated to 

defining the subject of contractual license and also presenting regular content of such 

contracts in the audiovisual sector. Apart from license other possibilities of using 

copyrighted works are mentioned and also the protection of personality in the context of 

audiovisual works creation and producing. The last relationship mentioned is co-

production, as a relation of two and more producers, where the purpose is usually to 

jointly produce the record of the audiovisual work.

 The last chapter deviates a little from the previous framework by dealing mainly  

with the area of distribution, which is important for the producer nevertheless. It 



concerns the issue of illegal spreading of copyrighted content on the Internet, which is 

considered a current issue in the area of intellectual property  law. The conclusion is a 

reflection of a possible solution to this issue.
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