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ÚVOD 

 Autorské právo je v dnešní době nepostradatelnou součástí práva soukromého, 

která si ovšem zachovává svá nezbytná specifika. V některých oblastech je průnik 

zvláštní autorskoprávní úpravy a obecné úpravy občanskoprávní větší než v jiných. 

Takovou oblastí je i smluvní právo autorské. Tuto část autorského práva lze v užším slova 

smyslu charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují smluvní vztahy, které 

vznikají při tvorbě autorských děl a při nakládání s nimi, v širším slova smyslu se týká 

všech nehmotných statků chráněných autorským zákonem. Tato práce se zaměřuje 

převážně na smluvní právo autorské v užším slova smyslu, exkurzy do smluvního práva 

autorského v širším smyslu jsou jen sporadické. 

 Při tvorbě autorských děl a při nakládání s nimi vzniká mezi subjekty soukromého 

práva celá řada rozličných smluvních vztahů. Vzhledem k principu autonomie vůle a z něj 

vyplývající zásady neuzavřeného počtu smluvních typů a značné rozmanitosti životních 

situací není možné tyto vztahy postihnout v celé jejich šíři. Přesto právní kontakt probíhá 

prostřednictvím určitých typických forem a lze vymezit typy smluv, které při vzniku a 

užití autorských děl vznikají nejčastěji. Hlavním cílem práce je popis a analýza právní 

úpravy těchto nejčastěji se vyskytujících smluv v oblasti autorského práva.     

 Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník České republiky. Ten 

přináší celou řadu koncepčních a terminologických změn a bez nadsázky lze říci, že 

ovlivní všechny oblasti soukromého práva, autorské právo ani smluvní právo nevyjímaje. 

Cílem této práce je zjistit, jaké změny v přímé úpravě smluvního práva autorského nový 

zákon přinesl a jaké další nové či nově pojaté instituty v novém soukromoprávním kodexu 

nepřímo ovlivní problematiku smluvních vztahů v autorském právu, tyto změny popsat a 

zhodnotit.  

 Práce se skládá z osmi kapitol. Kapitola první slouží jako stručný přehled 

vnitrostátních pramenů smluvního práva autorského, vymezuje smluvní právo autorské 

v objektivním smyslu. Druhá kapitola obsahuje popis některých obecných institutů 

autorského práva, jejichž přiblížení je nezbytné pro následující rozbor úpravy 

jednotlivých typů smluvních závazků. Popis úpravy těchto závazků, jenž je jádrem této 

práce, obsahují kapitoly třetí až osmá, přičemž nejrozsáhlejší je kapitola třetí o vůbec 

nejdůležitějším typovém autorskoprávním kontraktu – licenční smlouvě. 

 Práce je zpracována ke dni 11. 9. 2014.  
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1. PRAMENY SMLUVNÍHO PRÁVA AUTORSKÉHO 

Popis úpravy smluvního práva autorského je třeba zahájit jejím stručným 

přehledem. Prameny práva ve formálním smyslu rozumí právní teorie vnější formy, 

v nichž jsou obsaženy právní normy, tedy obecně závazná pravidla lidského chování.1 

Prameny práva (a současně i obecně závazná pravidla chování) lze dělit podle toho, jaká 

autorita tato pravidla stanovuje (nebo uznává v případě norem přirozenoprávních) na 

prameny vnitrostátní, mezinárodní a evropské. Mezinárodní i evropské předpisy jsou 

nedílnou součástí českého právního řádu (článek 10 Ústavy), otázkou smluvního práva 

autorského se však prakticky nezabývají. Následující výklad bude tedy věnován 

pramenům vnitrostátním. 

1.1. Ústavní předpisy 

 Pro oblast smluvního práva obecně mají zásadní význam ustanovení článků 2 odst. 

4 Ústavy a 2 odst. 3 Listiny. Tyto články na ústavní úrovni zakotvují principy smluvní 

svobody a autonomie vůle. V oblasti soukromého práva je zásadně na vůli osob, zda 

uzavřou určitou smlouvu, s kým ji uzavřou a jakým způsobem upraví svá vzájemná práva 

a povinnosti. 

 Pro duševní vlastnictví pak mají význam zejména články 11 a 34 Listiny. Článek 

11 odst. 1 zaručuje každému právo vlastnit majetek. Tento článek se vztahuje jak na 

vlastnictví hmotných předmětů, tak na vlastnictví duševní, a to v celém jeho rozsahu. Je 

tedy ústavním základem pro majetková práva k duševnímu vlastnictví. To bylo 

dovozováno již za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964, který vlastnictví pojímal 

úžeji než NOZ.2 Tím spíše platí tento závěr dnes.  

 Článek 34 odst. 1 Listiny stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti 

jsou chráněna zákonem. Jeho rozsah je tedy užší než v případě čl. 11, vztahuje se totiž 

pouze na předměty duševního vlastnictví, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Tento 

článek lze vnímat jako zásadní zejména pro osobnostní práva k výsledkům duševní tvůrčí 

činnosti. Článek 34 odst. 2 zaručuje právo přístupu ke kulturnímu bohatství za podmínek 

                                                 
1 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. Právnické učebnice (Aleš 

Čeněk). ISBN 978-807-3800-239. str. 74. 
2 TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-807-1795-735, str. 3. 
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stanovených zákonem. Zde je možno vidět ústavní základ kolektivní správy práv a 

licenčních smluv, které jsou při jejím výkonu uzavírány.3  

1.2. Zákony 

 Za základní podústavní předpis smluvního práva autorského lze od 1. 1. 2014 

považovat zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Nový soukromoprávní kodex 

je veden integračními snahami zákonodárce, které se obzvlášť intenzivně projevují právě 

v oblasti závazkového práva. Z hlediska předmětu práce je nejdůležitější změnou 

odstranění kuriózní dvojkolejnosti občanských a obchodních závazkových vztahů, známé 

předchozí právní úpravě. Téměř všechny závazkové vztahy, se kterými se lze v oblasti 

autorského práva setkat jsou nyní upraveny v NOZ. Stejně tak smluvní typ nejdůležitější, 

licenční smlouva. 

 Úprava licenční smlouvy doznala rekodifikací zásadních systematických změn. 

Do 31. 12. existovala v českém právu vícetypová úprava licenční smlouvy.4 Licence 

k průmyslovému vlastnictví byla upravena v ustanoveních § 508-515 ObchZ, typová 

autorskoprávní licenční smlouva v ustanoveních § 46-53 AZ. Nejednalo se zde o zdvojení 

úpravy stejného smluvního typu ve více předpisech jako např. u smlouvy kupní či 

smlouvy o dílo, ale naopak o rozdělení úpravy jednoho smluvního typu do více předpisů, 

přičemž o aplikaci té které úpravy rozhodoval předmět smlouvy, tedy zda jím byl předmět 

průmyslového vlastnictví nebo statek chráněný autorským zákonem. Nová úprava 

s určitými změnami integruje obě úpravy do jedné. Můžeme tedy říci, že v současné době 

zná naše právo pouze jeden typ licenční smlouvy, jehož předmětem ale mohou být 

všechny předměty duševního vlastnictví.5 

Nová úprava licenční smlouvy v NOZ (§ 2358-2389) je ze systematického 

hlediska rozdělena do čtyř pododdílů. V pododdíle 1 nalezneme obecnou licenční 

smlouvu, jejíž ustanovení se použijí tehdy, pokud v dalších pododdílech není úprava 

zvláštní, tedy vždy pro předměty průmyslového vlastnictví a pro předměty chráněné 

                                                 
3 TŮMA, pozn. 2, str. 4. 
4 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví 1. Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené 

vydání. Brno: Doplněk, 2007, ISBN 9788072392063, str. 93. 
5 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In: JAKL, 

Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vydání Praha: Metropolitan University Prague 

Press, 2012, s. 64-94. ISBN 978-80-86855-87-5, str. 70. 
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autorským zákonem jen v rozsahu absence úpravy zvláštní. Pododdíl 2 je nadepsán 

„Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem“ a tvoří 

jej ustanovení speciální k obecné úpravě licenčních smluv. Do tohoto pododdílu byla 

přesunuta většina ustanovení ze zrušených § 46 – 53 AZ. Do pododdílu 3 je vtělena 

úprava zvláštního podtypu autorskoprávní licenční smlouvy – smlouvy nakladatelské, na 

kterou se tedy primárně aplikuje pododdíl 3, subsidiárně nejprve pododdíl 2 a pak 

pododdíl 1. Závěrečný pododdíl 4 vymezuje použití ustanovení NOZ o zvláštnostech 

autorskoprávní licenční smlouvy na práva související s právem autorským a na práva 

pořizovatele databáze, zde se tedy primárně aplikuje pododdíl 4, subsidiárně nejprve 

pododdíl 2 a pak pododdíl 1.  

Pro smluvní závazky, jejichž předmětem jsou autorská díla, je samozřejmě i 

nadále významný zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tento předpis je speciální vůči 

NOZ, jeho úprava má tedy přednost před úpravou v NOZ. Naopak NOZ je vůči AZ 

v poměru subsidiarity, tzn., že se jeho úprava použije v případě, že určitá otázka není 

řešena autorským zákonem (§ 9 odst. 2 NOZ). Případy, kdy má AZ přednost a režim 

závazkových vztahů modifikuje, jsou poměrně hojné. Za nejdůležitější ustanovení AZ o 

smluvním právu lze považovat ustanovení § 8 o spoluautorství, § 11 odst. 4 a 26 odst. 1, 

která zavádějí nepřevoditelnost autorského práva a ustanovení § 101, kde nalezneme 

úpravu zvláštního typu kolektivních a hromadných licenčních smluv.      

 Vzhledem k principu zákazu retroaktivity se vznik právních vztahů a práv a 

povinností z nich vyplývajících řídí vždy předpisy účinnými v době vzniku. Proto nelze 

při výčtu zákonů, kterými se mohou řídit autorskoprávní smluvní vztahy zapomenout ani 

na již neúčinné zákony – zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a 

uměleckých, který pozbyl účinnosti k 30. 11. 2000 a obecné předpisy, vztahující se 

subsidiárně po rozhodnou dobu jak k autorskému zákonu z roku 1965, tak 2000, které 

pozbyly účinnosti k 31. 12. 2013, tedy zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a od 1. 1. 

1992 pro obchodně právní vztahy zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

1.3. Podzákonné předpisy 

 Jediným podzákonným předpisem z oblasti smluvního práva autorského je 

vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k 

zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.   
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2. OBECNĚ O PŘEVODECH AUTORSKÝCH PRÁV 

 Dříve, než se budu věnovat jednotlivým smluvním typům vyskytujícím se 

v autorském právu, je třeba popsat některé základní koncepty autorského práva. Předně 

je třeba objasnit podstatu subjektivního autorského práva a jednotlivých dílčích práv 

subjektivní autorské právo tvořících, práv osobnostních a majetkových, neboť určení 

podstaty toho kterého práva má zásadní vliv na určení možných způsobů dispozice s ním. 

Dále je třeba věnovat se též právní povaze předmětů, k nimž se autorskoprávní smlouvy 

vztahují, tedy autorským dílům, a to zejména vzhledem k nové definici pojmu věc 

v právním smyslu v NOZ. Též je třeba zastavit se u pojmu licence jako nejčastěji se 

vyskytujícího pojmu v souvislosti s autorskoprávními převody. 

2.1. Subjektivní právo autorské a jeho obsah 

 Teorie práva rozlišuje právo v objektivním a subjektivním smyslu. Zatímco právo 

v objektivním smyslu je souhrnem právních norem určitého státu, právo subjektivní je 

oprávněním subjektu chovat se určitým způsobem v rámci objektivního práva.6 Jako 

autorské právo v objektivním smyslu potom můžeme označit soubor právních norem 

upravujících společenské vztahy vznikající z tvorby a společenského uplatňování 

autorských děl. Právo autorské v subjektivním smyslu znamená „oprávnění, která 

autorovi vznikají a která může realizovat ve vztahu k jím vytvořenému dílu.“7 Subjektivní 

autorské právo má absolutní povahu, působí erga omnes.8 Jeho obsahem je povinnost 

všech osob od autora odlišných jeho subjektivní právo k dílu nerušit. Podstatou 

soukromoprávní dispozice s dílem je pak relativizace absolutního subjektivního práva 

autorského, tzn. zřízení konkrétních oprávnění k dílu konkrétním osobám a tomu 

odpovídající omezení absolutního subjektivního práva autora vlastním právním 

jednáním.  

                                                 
6 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 

34-064-0177-5, str. 51. 
7 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vydání. Brno: Computer 

Press, 2006. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-1090-7, str. 9. 
8 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4, str. 4. 
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Obsahem subjektivního práva autorského je soubor osobnostních a majetkových 

práv autorských,9 tedy soubor konkrétních oprávnění autora vyplývajících z právního 

vztahu k jeho dílu. Osobnostní práva jsou úzce spojena se samotnou osobností autora, 

čímž se podobají oprávněním vyplývajícím z všeobecného osobnostního práva. §11 AZ 

obsahuje výčet osobnostních práv autorských, jsou to: 

1. právo dílo zveřejnit 

2. právo osobovat si autorství 

3. právo určit, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění díla 

4. právo na nedotknutelnost díla.10 

K těmto právům lze přiřadit ještě právo na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení 

(§ 2382 NOZ) a právo na autorskou korekturu (§ 2385 odst. 1 NOZ), která mají rovněž 

výrazně osobnostní základ.11 

 Práva majetková představují majetkovou hodnotu autorského díla. Patří mezi ně 

„právo autora své dílo užít nebo udělit jiné osobě svolení k výkonu tohoto práva, právo 

na odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla a právo na odměnu 

v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.“12 

 Nejen ve vztahu k předmětu práce je nejdůležitějším autorským majetkovým 

právem právo dílo užít. Pojem užití díla není legálně definován, proto o jeho rozsahu 

mohou vzniknout určité pochybnosti. Obecně lze říci, že je rozsah tohoto pojmu dán 

souhrnem všech možných způsobů užití díla. Způsoby užití díla podrobně upravuje AZ v 

§ 13 – 23. Do účinnosti novely z r. 2006 panovaly spory o tom, zda je výčet způsobů užití 

díla v AZ taxativní nebo demonstrativní. Někteří autoři13 se domnívali, že jde o výčet 

taxativní a že tedy není možné užít dílo jinak, než některým ze způsobů vymezených 

v AZ. Jiní14 považovali tento výčet za demonstrativní a výkladem dovozovali i některé 

další způsoby užití. Novela AZ z r. 2006 vložila do § 12 AZ odst. 5, který stanoví, že dílo 

lze užít i jiným způsobem, než způsoby uvedenými v AZ, výčet způsobů užití lze tedy od 

                                                 
9 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví 2. Česká právní ochrana. 2., upravené 

vydání. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 978-80-7239-198-1, str. 33. 
10 Tamtéž, str. 33-34. 
11 ŠEBELOVÁ, pozn. 7, str. 47. 
12 Tamtéž, str. 52. 
13 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 165. 
14 KŘÍŽ, Jan, Irena HOLCOVÁ, Jiří KORDAČ a Veronika KŘESŤANOVÁ. Autorský zákon: komentář a 

předpisy související: podle stavu k 1. 9. 2005. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-720-

1546-X, str. 90. 
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účinnosti této novely s jistotou považovat za demonstrativní. Metoda demonstrativního 

výčtu je nepochybně v tomto konkrétním případě praktičtější než výčet taxativní. Vývoj 

v oblasti moderních komunikačních technologií je závratně rychlý a může přinášet stále 

nové způsoby užití děl, což při použití metody taxativního výčtu lze řešit pouze novelizací 

zákona. Nevýhodou je ovšem samozřejmě jistá míra právní nejistoty o tom, co užitím je 

a co jím není. 

Tak například nepanuje v literatuře shoda o povaze práva na změnu, přetvoření či 

zařazení díla do díla souborného. Dle většinového názoru15 se zde jedná o jeden ze 

způsobů užití díla, tedy o právo majetkové, byť s výrazným osobnostním základem. Tento 

způsob užití se dovozuje z ustanovení § 12 odst. 1 AZ a z ustanovení § 2375 NOZ, příp. 

z ustanovení § 2 odst. 4 AZ. Přitom je třeba rozlišovat, zda zpracováním či změnou díla 

dochází ke vzniku nového díla. Je-li tomu tak, jde o užití díla původního, není-li tomu 

tak, jde pouze o zásah do osobnostního práva na nedotknutelnost díla.16 Dle opačného 

názoru17 je právo na změnu, přetvoření či zařazení díla do díla souborného projevem 

osobnostního práva na nedotknutelnost díla bez ohledu na to, zda změnou dochází ke 

vzniku nového autorského díla. Užitím díla je pak až další užití díla změněného či 

souborného a ustanovení § 12 odst. 1 AZ má význam jen potud, že staví najisto, že užití 

díla změněného je zároveň vždy též užitím díla původního. Tento druhý názor je pak 

ovšem korigován tím, že osobnostní právo autora zakázat komukoli změnu či zpracování 

jeho díla nezahrnuje zákaz podružných či marginálních změn díla či změn, které jsou 

důsledkem určitého způsobu jeho užití – tedy např. převod díla do jiného formátu, drobné 

nevyhnutelné odchylky při interpretaci hudebního díla, doplnění díla o nezbytné 

vysvětlující poznámky atd.18  

Učinění závěru o tom, co je užitím díla a co ne, není otázkou pouze akademickou, 

nýbrž ryze praktickou, neboť práva osobnostní a majetková se zásadně liší v otázce jejich 

převoditelnosti. Osobnostní práva jsou neoddělitelně spjata s osobou jejich nositele a 

nejsou proto převoditelná, ani konstitutivně, nepřecházejí rovněž na dědice. Majetková 

                                                 
15 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 87, TELEC, TŮMA, pozn. 9, str. 36, 

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2009. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9793-6, str. 58, CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. 

Autorský zákon: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-

432-2, str. 26. 
16 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 87. 
17 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 168, TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 89. 
18 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 152. 
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práva naproti tomu konstitutivně převoditelná jsou a přecházejí na dědice. Rozdíl je 

v tom, že majetkové právo dílo užít může být předmětem licenční smlouvy, zatímco 

osobnostní právo nikoli, k zásahu do něj lze pouze udělit souhlas, který se poskytuje 

zásadně vedle samotné licenční smlouvy.19 

Z praktického hlediska se zde ovšem jedná do jisté míry o právní formalismus. 

Souhlas k zásahu do osobnostních práv bude v drtivé většině případů součástí licenční 

smlouvy, tedy dokumentu nazvaného licenční smlouva. Jde jen o to, že souhlas se 

zásahem do osobnostních práv není pojmově předmětem samotného licenčního závazku, 

ale v podstatě vedlejším ujednáním smlouvy. Podstatný rozdíl je spíše v tom, že 

osobnostní práva smrtí zanikají a nepřecházejí na dědice. Ti tedy při dispozici s dílem 

mohou poskytovat licence, tedy souhlasit se zásahem do majetkových práv. Žádat souhlas 

se zásahem do osobnostních práv však od dědiců netřeba, když tato práva jim nenáleží.     

2.2. Zákaz převoditelnosti subjektivního autorského práva v ČR 

 V předchozí kapitole byl zmíněn pojem konstitutivního převodu práva, ten je třeba 

nyní definovat. Rozlišuje se převod práva translativní a konstitutivní. Při translativním 

převodu dochází skutečně k převodu práva, tedy k zániku převáděného práva na straně 

převodce a k odvozenému nabytí práva nabyvatelem. Při konstitutivním převodu právo 

převodce nezaniká a nabyvatel nenabývá právo samotné, nýbrž jen užívací oprávnění 

k určitému předmětu právních vztahů. Z výše uvedeného je patrné, že převodem v pravém 

slova smyslu je pouze převod translativní, při konstitutivním převodu vlastně de facto 

k žádnému převodu nedochází. Pojem konstitutivní převod je ovšem v nauce vžitý, byť 

je vnitřně rozporný.20 

Převoditelnost autorského práva je jedním ze základních znaků, jimiž se od sebe 

liší světové systémy ochrany autorského práva. Ve světovém měřítku existují dvě 

základní koncepce ochrany autorského práva. Zejména ve státech common law se 

uplatňuje tzv. copyrightový systém – autorské právo je chápáno jako ryze majetkové a 

jako převoditelné, tedy i translativně.21 Česká republika naproti tomu patří do okruhu 

států práva kontinentálního. Kontinentální systémy ochrany autorských práv jsou 

                                                 
19 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 89. 
20 TŮMA, pozn. 2, str. 11. 
21 TŮMA, pozn. 2, str. 86. 
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založeny na rozlišování osobnostních a majetkových práv autorů. V rámci 

kontinentálního systému se dále rozlišuje dualistický a monistický model ochrany. 

V monistickém systému tvoří osobnostní a majetková práva nedílný celek, dualistický 

systém odděluje osobnostní a majetková práva do dvou skupin s odlišným právním 

režimem. Rozlišení jednotlivých skupin práv je důležité zejména z důvodu vymezení 

možnosti či nemožnosti jejich převoditelnosti.  

 Zásadní nepřevoditelnost autorského práva je charakteristická pro monistický 

model ochrany. Nepřevoditelnost osobnostních práv obecně je jednou ze základních 

zásad kontinentálního soukromého práva. Vzhledem k tomu, že osobnostní a majetková 

práva v monistickém modelu jsou propojena do jednoho celistvého komplexu a nejsou 

od sebe oddělitelná, nelze potom převést ani práva majetková. Striktně pojatá absolutní 

nepřevoditelnost autorského práva, včetně zákazu konstitutivního převodu práv 

majetkových, by však nebyla společensky únosná, neboť by zcela podvázala možnost 

ekonomického zhodnocení autorského díla. Proto monistické systémy vždy v určitém 

rozsahu konstitutivní převoditelnost majetkové složky komplexu autorských práv 

umožňují. Bylo tomu tak i v Československu během účinnosti AZ z roku 1965, kdy byla 

ochrana autorského práva založena na monistickém modelu.  

 Čistý dualistický model zapovídá převody osobnostních autorských práv, ale ve 

vztahu k majetkovým právům umožňuje převod nejen konstitutivní, ale též translativní. 

Mezi země s dualistickým modelem patří např. Belgie či Francie.22 Často se však 

vyskytuje též určitá kombinace obou modelů ochrany. Právě na takové kombinaci je 

založen v současné době účinný AZ. Lze říci, že jeho základní koncepce je dualistická, 

vzhledem k tomu, že důsledně odlišuje práva osobnostní a majetková.23 V důležité otázce 

převoditelnosti práv však důsledně dualistická koncepce dodržena není. AZ totiž zakazuje 

translativní převod majetkových práv (§ 26 odst. 1), a to dokonce i pro dědice, tedy po 

zániku osobnostních práv. Český systém ochrany tak bývá označován jako 

kvazidualistický, nebo se hovoří o pronikání dualismu do celkového konceptu ochrany 

práv duševního vlastnictví.24     

                                                 
22 TŮMA, pozn. 2, str. 14. 
23 tím se vrací k tradičnímu dualismu úprav před r. 1965 
24 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 17. 
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2.3. Nové pojetí věci v NOZ ve vztahu k autorskému dílu a licenci 

Nový občanský zákoník přináší mnoho terminologických i koncepčních změn. 

Jednou z nejvýznamnějších z hlediska tématu práce je nové pojetí pojmu věci 

v soukromém právu. Tato otázka je zároveň jednou z nejkomplikovanějších a přináší řadu 

otázek, jež nejsou vzhledem ke krátké době účinnosti nového kodexu zdaleka vyřešeny. 

Občanský zákoník z r. 1964 byl postaven na tzv. úzkém nebo též materialistickém 

pojetí věci. Toto pojetí spočívalo v tom, že zahrnovalo pod pojem věci pouze ty předměty 

právních vztahů, jež mají hmotnou podstatu. Pojem věci nebyl v zákoně definován, 

nicméně v literatuře panovala ohledně definice tohoto pojmu v zásadě shoda. OZ měl v 

§ 118, pokud jde o věci, na mysli toliko hmotné předměty (res corporales) za předpokladu, 

že jsou ovladatelné a užitečné, tj. že slouží potřebám lidí.25 Je tedy zřejmé, že při úzkém 

pojetí věci, jsou věci pouze jednou ze skupin předmětů právních vztahů. Právní vztahy se 

totiž samozřejmě mohou týkat i předmětů bez hmotné podstaty. Tento fakt rovněž 

vyjadřoval § 118 OZ, když stanovil, že předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a 

pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Právě posledně 

uvedená kategorie jiných majetkových hodnot měla zásadní význam pro právo duševního 

vlastnictví, neboť právě sem byly jeho předměty zařazovány.26 Předměty duševního 

vlastnictví jsou totiž zásadně odlišné od hmotných nosičů, na nichž jsou eventuálně 

zachyceny a jsou proto samostatnými předměty právních vztahů.  

NOZ opouští úzké pojetí věci a vrací se k vymezení širokému, neboli 

idealistickému. Dle nové definice, obsažené přímo v textu zákona v jeho ustanovení 

§ 489, je věcí v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 

Důvodová zpráva k novému pojetí věci uvádí, že se „opouští materialistické a 

pozitivistické hledisko druhé poloviny 19. stol., které u nás bylo zavedeno v r. 1950 od 

vlivem německého a zejména sovětského právního nazírání.“27 Širší vymezení pojmu věci 

má být tedy zřejmě jedním z prvků NOZ, jímž se překonávají anachronismy sovětského 

práva v našem občanském právu, podobně jako např. znovuzavedením superficiální 

                                                 
25 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a kolektiv. Občanské právo hmotné 1. Díl první: obecná část. Díl druhý: 

věcná práva. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-

807-3574-680, str. 239. 
26 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., doplněné a rozšířené vydání. Praha: LexisNexis CZ, 

2006. Studijní texty (LexisNexis). ISBN 80-869-2008-9, str. 12. 
27 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, str. 224. 
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zásady.  Takto ovšem nové pojetí právního pojmu věci vnímat nelze. Široké i úzké 

vymezení pojmu věci jsou rovnocennými způsoby vymezení předmětu právních vztahů, 

přičemž každý z těchto přístupů má své výhody i nevýhody. Jedním z právních odvětví, 

kde může nové pojetí pojmu věci činit obzvláště potíže je právo duševního vlastnictví, 

vzniká totiž otázka, zda jsou autorská díla/autorská práva věcí v právním smyslu.  

NOZ na první pohled klasifikaci předmětu právních vztahů značně zjednodušuje. 

Široká definice pojmu věci ve spojení s rozdělením věcí na hmotné a nehmotné (§ 496), 

by mohla vést k závěru, že pojmem věci je předmět právních vztahů zcela vyčerpán. Za 

nehmotné věci považuje NOZ práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty. Do skupiny nehmotných věcí lze zařadit většinu předmětů/práv duševního 

vlastnictví, zejména netvůrčí předměty vlastnictví průmyslového. Podle části teorie je 

však v případě tzv. výtvorů situace jiná. 

Výtvory jsou výsledkem tvůrčí duševní činnosti. Lze se s nimi setkat v autorském 

právu v podobě autorských děl a uměleckých výkonů, ale též v oblasti průmyslového 

vlastnictví. Zde lze mezi výsledky tvůrčí činnosti řadit vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a rostlinné odrůdy.28 Dle I. 

Telce29 je třeba výtvory z rozsahu § 489 NOZ vyřadit, a považovat je spíše za samostatnou 

kategorii soukromoprávních předmětů. Důvodem, proč výtvory nejsou věcmi podle 

NOZ, je zvláštní povaha komplexu práv, jež se k nim vážou. K výtvorům sice obvykle 

existují absolutní majetková práva, nicméně pro jejich podstatu jsou určující práva 

osobnostní. Výtvory jsou ve skutečnosti typem projevů osobní povahy, které jsou 

vyjádřením jedinečnosti osobnosti tvůrce. Nelze je proto zcela oddělit od osoby, jež je 

vytvořila, nejsou tedy „odlišné od osoby“ ve smyslu ustanovení § 489 NOZ a proto je 

nelze považovat za věc.30  

V této souvislosti je třeba poukázat na ustanovení § 495 NOZ, které definuje 

majetek. Dle tohoto ustanovení tvoří majetek souhrn všeho, co osobě patří. Dle důvodové 

zprávy se jedná o souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot (!) náležejících téže 

osobě.31 Z výše uvedeného je třeba učinit závěr, že pojem majetku je širší, než součet 

                                                 
28 BOHÁČEK, Martin. Obecné otázky nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu 

vlastnictví. In: JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vydání Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2012, s. 12-43. ISBN 978-80-86855-87-5, str. 27. 
29 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 80. 
30 Tamtéž, str. 83. 
31 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 229. 
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věcí, které patří jedné osobě. Patří sem totiž i majetková práva, jejichž povaha 

neumožňuje zařadit je do kategorie nehmotných věcí (§ 496 NOZ a contrario), ale též 

nadále skupina jiných majetkových hodnot, byť oproti minulé úpravě výrazně 

zredukovaná. Lze tedy uzavřít, že ačkoli zákonodárce rozšířil pojem věci, nelze beze 

zbytku všechny majetkové hodnoty pod tento pojem podřadit. Právě ve vztahu 

k výtvorům jako výsledkům tvůrčí duševní činnosti bude zřejmě i nadále legitimní 

klasifikovat tyto předměty jako jiné majetkové hodnoty, byť tento pojem zákon nezná. 

Dále je třeba zvážit povahu práv vážících se k předmětům duševního vlastnictví. 

Pod pojem nehmotná věc lze, jak už bylo řečeno, zařadit práva, jejichž povaha to 

připouští. Osobnostní práva k výtvorům jsou pevně spojena s osobou tvůrce, podobně 

jako netvůrčí projevy osobní povahy, které zmiňuje § 81 odst. 2 NOZ, jako např. podpis, 

hlasový projev apod. Tyto projevy, ať už tvůrčí nebo netvůrčí povahy, zcela jistě za věc 

považovat nelze, spíše je třeba je chápat jako součást osobnosti.32 Tyto projevy osobní 

povahy by bylo nejspíše možno klasifikovat jako nemajetkové hodnoty.33 Naproti tomu 

práva majetková k předmětům duševního vlastnictví zřejmě za nehmotnou věc považovat 

lze,34 byť existují i názory opačné.35 Tuto názorovou rozpolcenost lze do značné míry 

chápat. Nová klasifikace věcí působí po mnoholeté aplikaci občanského zákoníku z r. 

1964 přinejmenším nezvykle. Např., je-li tedy subjektivní absolutní majetkové právo 

k předmětu duševního vlastnictví věcí, je potom zřejmě třeba považovat za věc i 

vlastnické právo k věci hmotné. Otázkou je, zda bude ustanovení § 496 odst. 2 vykládáno 

spíše restriktivně nebo spíše extenzivně. Dle mého názoru ale není důvod u výše 

zmíněných majetkových práv a priori tvrdit, že jejich povaha nepřipouští považovat je za 

věci v právním smyslu. 

Závěrem kapitoly je ještě třeba zmínit, že licenční smlouva je již tradičně 

považována za disponibilní předmět právních vztahů a za součást majetku osoby, jíž 

náleží.36 Licenci lze považovat za věc nehmotnou37, neboť je právem, jehož povaha to 

                                                 
32 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 84. 
33 ŠVESTKA, DVOŘÁK, pozn. 25, str. 250. 
34 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 83. 
35 JAROLÍMKOVÁ, Andrea. Jak se změní autorské právo? Právní rádce. 2013, 4, s. 12-15. ISSN 1210-

4817. 
36 TELEC, Ivo. Souhlas nebo licenční závazek? Právní rozhledy. 2013, 13-14, s. 457. ISSN 1210-6410.  
37 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 74. 
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připouští. Zařazení licence pod pojem věc může ovšem přinést určité pochybnosti co do 

způsobu jejího převodu. Více viz kapitolu 3.7.  

2.4. Autorské dílo jako předmět vlastnictví 

 NOZ zásadně změnil klasifikaci předmětů duševního vlastnictví. Ty předměty, 

které jsou výsledkem netvůrčí činnosti, lze nově považovat za věc v právním smyslu. 

Tento fakt má ovšem v praxi mnohem menší důsledky, než by se na první pohled mohlo 

zdát. Daleko důležitější, než samotná klasifikace určitého předmětu duševního 

vlastnictví, je určení toho, jaká konkrétní práva se k danému předmětu vážou.  

 Předně je třeba zvážit dopad § 1011 NOZ, jenž vymezuje předmět vlastnického 

práva. Toto ustanovení navazuje na nové vymezení pojmu věc a stanoví, že „vše, co 

někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.“ Již 

z gramatického hlediska není ustanovení jednoznačné. Není z něj totiž zřejmé, zda se 

vlastnické právo vztahuje k celému majetku osoby (vše, co někomu patří), nebo pouze 

k souhrnu hmotných a nehmotných věcí určité osoby. Z důvodové zprávy je zřejmá snaha 

překonat touto úpravou rozlišování vlastnictví a majitelství,38 když podle dobové 

doktríny, vzniknuvší v době, kdy platilo úzké vymezení věci, mohlo vlastnictví vzniknout 

jen k hmotným věcem, kdežto nehmotné předměty mohly být toliko v něčím majetku. 

Důvodová zpráva k tomu dodává, že pro toto rozlišování není nadále důvodu a že 

obsahový rozdíl mezi postavením vlastníka a majitele není žádný.39  Tak jednoduché to 

ovšem není.  

 Vlastnické právo totiž nemusí existovat k celému majetku určité osoby, ba co víc, 

nemusí existovat ani ke všem předmětům, které lze klasifikovat jako věci v právním 

smyslu. Právě u předmětů duševního vlastnictví se dostupná doposud publikovaná 

literatura shoduje na tom, že obecný režim vlastnického práva v občanském zákoníku se 

na tyto statky nebude vztahovat, ať už se pojmově jedná o věci nebo ne. Například M. 

Boháček k tomu uvádí, že „z důvodové zprávy k § 461 odst. 1 Osnovy40 lze dovodit, že 

k věcem v právním smyslu budou vznikat různá majetková práva, a ne pouze právo 

                                                 
38 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 437. 
39 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 438. 
40 nynější § 489 NOZ 
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vlastnické.41 Důvodová zpráva k § 489 NOZ totiž uvádí, že „věcí v právním smyslu je to, 

čeho se mohou týkat subjektivní majetková práva, především právo vlastnické.“42 

Předměty duševního vlastnictví jsou, pokud se vůbec o věci v právním smyslu jedná, 

právě takovým případem. Nevzniká k nim totiž vlastnické právo dle § 1011 NOZ (ačkoli 

z pouze gramatického výkladu tohoto ustanovení bychom museli dojít k opačnému 

závěru), nýbrž zvláštními zákony jsou k nim založena zvláštní absolutní majetková práva.  

Tak tomu je zpravidla, nikoli však vždy. Existují totiž některé předměty duševního 

vlastnictví, ke kterým zvláštní zákony žádná absolutní subjektivní práva nestanoví. 

Absolutní subjektivní práva k nim nestanoví ani občanský zákoník, a proto je třeba učinit 

závěr, že takové předměty duševního vlastnictví absolutně právním řádem chráněny 

nejsou. Nemusejí být chráněny vůbec (jako např. prostá sdělení, která jsou majetkovou 

hodnotou), nebo mohou být chráněny relativně v rámci práva nekalé soutěže (jako je tomu 

v případě doménových jmen či know-how).43 Určení toho, zda k nějakému předmětu 

duševního vlastnictví jsou nebo nejsou stanovena absolutní subjektivní majetková práva, 

má zásadní význam pro určení, zda ten který nehmotný statek je licencovatelný nebo 

nikoli. Licenční smlouva totiž pojmově předpokládá, že majiteli nehmotného statku 

přísluší absolutní majetkové právo, které tento licenční smlouvou relativizuje. Není-li zde 

takové právo, nemůže ani vzniknout licence. K poměrně běžné „licenci k know-how“ lze 

tedy poznamenat, že se ve skutečnosti o licenční smlouvu nejedná. Jedná se naproti tomu 

o nepojmenovanou smlouvu s prvky smlouvy licenční.44 

 K vyloučení předmětů duševního vlastnictví z režimu vlastnického práva dle 

§ 1011 an. NOZ došli i I. Telec s P. Tůmou.45 Užili argumentu ad absurdum a 

teleologického a historického výkladu. Zařazení předmětů duševního vlastnictví pod 

režim obecného vlastnického práva by podle autorů zcela negovalo vybudovaný systém 

práva duševního vlastnictví, což úmyslem zákonodárce nebylo. Slovy autorů „právní 

ochrana duševního vlastnictví by tak byla jen výjimkou, zhoršující obecnou 

                                                 
41 BOHÁČEK, Martin. Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu: jiné úhly pohledu. 1. vydání. Praha: 

Troas, 2011. ISBN 978-809-0459-540, str. 32. 
42 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 224. 
43 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 78-79. 
44 M. Boháček označuje licenci k know-how jako nepravou licenci (BOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy 

v oblasti autorských práv. In: JAKL, Ladislav, ed. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Soubor 

vědeckovýzkumných prací. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s, 2008, s. 9-35. ISBN 978-

80-86855-29-5, str. 16.) 
45 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 83. 
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soukromoprávní vlastnickou ochranu.“ To by bylo zřetelné zejména v právu autorském, 

které by vlastně fungovalo pouze jako zákonné omezení převoditelnosti absolutních práv 

k dílu.  

 Závěry autorů otevírají některé úvahy de lege ferenda. V určitém smyslu lze 

skutečně systém ochrany duševního vlastnictví vnímat jako rigidní systém poskytující 

horší ochranu než široce koncipované vlastnické právo. Teoreticky si lze představit právní 

systém, v němž by právo duševního vlastnictví vůbec neexistovalo, a právní ochrana by 

byla realizována obecnými prostředky občanského práva. Takový systém by však ve 

světovém měřítku byl raritou a lze souhlasit s autory, že rozhodně nebylo úmyslem 

zákonodárce takový způsob ochrany zavádět. V souvislosti s přijetím NOZ se ale alespoň 

začíná uvažovat o zrušení nepřevoditelnosti absolutních majetkových autorských práv,46 

které by autorům přineslo větší volnost při nakládání s majetkovými právy k dílu.  

 Řešení vztahu práva duševního vlastnictví k pojmům věci a vlastnického práva 

v NOZ nastíněná v předchozích kapitolách nelze rozhodně považovat za jediná možná. 

Spíše lze s lítostí konstatovat, že ambiciózní projekt rekodifikace soukromého práva 

přináší stran pojetí duševního vlastnictví zatím více otazníků než odpovědí. Dle mého 

názoru se ovšem pro oblast duševního vlastnictví principiálně mnoho nemění. Toto právní 

odvětví totiž představuje svébytný systém ochrany nehmotných statků, který existuje 

paralelně k systému obecného vlastnického práva (byť nyní vztaženého k věcem 

hmotným i nehmotným) a který obsahuje vlastní specifické instituty. Lze proto 

předpokládat, že absolutní ochrana předmětů duševního vlastnictví bude i do budoucna 

v zásadě stejná a že též při dispozici s předměty duševního vlastnictví bude nadále 

využíváno tradičních institutů vybudovaných právem duševního vlastnictví, zejména 

licenční smlouvy. 

2.5. Pojem licence a licenční smlouvy 

Termín licence je odvozen z latiny, sloveso „licere“ znamená dovolit či povolit, 

podstatné jméno „licentia“ znamená povolení nebo též volnost.47 Význam těchto 

                                                 
46 TŮMA, Pavel. K problematice převoditelnosti majetkových autorských práv. Bulletin advokacie. 2012, 

4, s. 64-70. ISSN 1210-6348. 
47 QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Česko-latinský slovník starověké a současné latiny: Lexicon 

bohemo-latinum voces antiquae et recentioris Latinitatis. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. ISBN 80-041-6903-1. 
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latinských slov poměrně dobře ilustruje základní podstatu právního vztahu z licence. 

Licence v nejobecnějším právním významu znamená svolení k činnosti, která je jinak 

zakázána.48 Ačkoli se s termínem licence můžeme setkat i ve veřejném právu, kde je často 

nesprávně zaměňován s pojmem koncese,49 je nejčastější aplikací pojmu právo duševního 

vlastnictví. V tomto odvětví práva má licence ustálený význam. Znamená totiž svolení 

(souhlas) čili oprávnění k využívání nehmotného statku jinou osobou, aniž dochází k jeho 

zcizení.50 Licence v právu duševního vlastnictví lze třídit podle právního důvodu jejich 

vzniku do tří skupin. 

1. licence zákonné. Právním důvodem jejich vzniku je zákon. Zákonné licence 

vznikají ve veřejném zájmu a umožňují užít v přesně vymezeném rozsahu předmět 

duševního vlastnictví. Upravují je ustanovení § 30 – 39 AZ, ale úplatné zákonné licence 

nalezneme též v ustanoveních § 72 a 76 odst. 3 pro práva výkonných umělců a výrobců 

zvukových záznamů. Úplatné zákonné licenci se velmi blíží institut knihovní licence dle 

§ 37, který se někdy označuje jako „veřejné půjčovatelské právo“.51   Zákonné licence 

představují významný zásah do práv autorů, proto je jejich výčet taxativní. Navíc existuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů 

práva autorského a práv s ním souvisejících v informační společnosti, která stanoví 

maximální možný rozsah omezení autorských práv. Každá další eventuálně nově 

zakotvená zákonná licence by tedy musela být s touto směrnicí v souladu. 

2. licence nucené. Tato kategorie licencí vzniká na základě rozhodnutí veřejných 

orgánů, tedy na základě státního donucení. Autorský zákon nucené licence nezná, lze se 

s nimi však setkat v právu průmyslového vlastnictví. Např. § 20 zák. č. 527/1990, o 

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích dává Úřadu průmyslového 

vlastnictví pravomoc udělit žadateli nevýlučné právo k využívání vynálezu, nevyužívá-li 

majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v 

přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy. AZ stanoví v § 60 odst. 1 

možnost domáhat se u soudu nahrazení souhlasu autora školního díla k uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla, odpírá-li autor tento souhlas bezdůvodně. Tuto konstrukci 

však nelze považovat za nucenou licenci. Rozhodnutí soudu pouze nahrazuje souhlas 

                                                 
48 BOHÁČEK, pozn. 44, str. 13. 
49 TELEC, pozn. 4, str. 97. 
50 Tamtéž 
51 TŮMA, pozn. 2, str. 22. 
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autora a supluje tak jeho akceptaci návrhu licenční smlouvy, jež vyplývá ze zákonem 

stanoveného smluvního přímusu. Vzniklá licence bude tak mít i přes zásah státního 

orgánu povahu licence smluvní.    

3. licence smluvní. Smluvní licence na rozdíl od předchozích dvou skupin licencí 

vznikají s vědomím a svolením autora. Právním důvodem jejich vzniku je dvou či 

vícestranné soukromoprávní jednání – smlouva. Licenční smlouva je od 1. 1. 2014 

upravena v NOZ, v ustanoveních § 2358 an. Nadpis rubriky, jež licenční smlouvu 

upravuje je „Licence“, rovněž v dalším textu předpisu se hojně objevuje výraz licence. Je 

tedy třeba rozlišovat licenci jako označení jakéhokoliv oprávnění k užití díla vznikající 

z jakéhokoliv právního důvodu a licenci ve smyslu NOZ. V NOZ má navíc tento výraz 

dva různé významy. Stejně tak jako užívá zákon pojem závazek ve dvou různých 

významech (jednou jako označení pro závazkový právní vztah a jindy jako označení pro 

povinnost z takového právního vztahu vyplývající), užívá i pojmu licence obdobným 

způsobem. Licence v NOZ označuje dle kontextu buď licenční smlouvu jako typový 

závazkový vztah vznikající při nakládání s absolutním majetkovým právem duševního 

vlastnictví, nebo též jen pohledávku, která je obsahem tohoto závazkového vztahu, slovy 

občanského zákoníku „oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví“ (§ 2358 

odst. 1).52  

Z výše uvedeného je tedy patrné, že je třeba zejména odlišovat zákonné licence 

na jedné straně a smluvní a nucené licence na straně druhé. Zatímco ze smluvních a 

nucených licencí vzniká soukromoprávní licenční závazek,53 zákonné licence představují 

institut zásadně odlišný. Jsou totiž jen zákonným omezením práva autora k jeho dílu a 

nevzniká z nich žádný vztah mezi autorem a nabyvatelem licence. Představují možnost 

bezplatného užívání cizího majetku.54 Vzhledem k tématu práce bude termín licence 

v dalším textu označovat vždy licenci smluvní.  

2.6. Souhlas a licence 

Jak již bylo řečeno, autorský zákon stanoví absolutní subjektivní práva, která 

náležejí autorům autorských děl.  Tato práva vznikají současně s vytvořením díla a lze je 

                                                 
52 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 70-71. 
53 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 72-73. 
54 TŮMA, pozn. 2, str. 18. 
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rozdělit na práva osobnostní a majetková a jsou zásadně translativně nepřevoditelná. 

K umožnění ekonomického využití uměleckého díla proto stanoví právní řád typovou 

licenční smlouvu, pomocí níž lze majetková práva k dílu konstitutivně převést na jiného. 

Tento způsob dispozice s autorským dílem není však jediným možným. Je třeba brát 

v úvahu též tradiční institut soukromého práva – prostý souhlas. 

Podstatou prostého souhlasu je jednostranný projev vůle osoby, které náleží určité 

právo, kterým tato umožňuje jiné osobě do tohoto práva zasáhnout. Souhlasem se 

zásahem do tohoto práva se tedy pro futuro vylučuje protiprávnost jednání osoby, jíž byl 

souhlas dán.55 Souhlas oprávněné osoby je tedy jednou z možných okolností vylučujících 

protiprávnost (užití chráněného statku). Podstatné pro prostý souhlas je, že při takovémto 

udělení svolení k užití chráněné hodnoty nevzniká právní závazek (závazkový právní 

vztah). Je tomu tak proto, že tento typ právního následku (vznik závazkového vztahu) 

s prostým souhlasem žádný zákon nespojuje. Situace, kdy z jednostranného právního 

jednání vzniká závazek, jsou právnímu řádu sice rovněž známy, jejich výčet je ovšem 

taxativní.56 V NOZ je nalezneme v ustanoveních § 2884 an. (veřejný příslib a slib 

odškodnění) a též v § 3006 (nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci ku prospěchu 

jiného). 

S institutem souhlasu s užitím chráněného statku se lze setkat v právu 

osobnostním, které je od 1. 1. 2014 upraveno v ustanoveních §81 an. NOZ. Tato 

ustanovení obsahují demonstrativní výčet chráněných osobních statků ideálních57 a 

obsahují též zvláštní pravidla pro poskytování souhlasu k zásahu do jednotlivých 

chráněných statků. Tedy určují, kdy je možno do chráněného statku zasáhnout pouze se 

souhlasem oprávněné osoby (např. zachycení podoby člověka), kdy výjimečně souhlasu 

není potřeba (např. je-li podobizna nebo zvukový či obrazový záznam člověka pořízen či 

použit k vědeckému nebo uměleckému účelu či pro zpravodajství) a též případy, kdy je 

udělení souhlasu vůbec vyloučeno (souhlas se zásahem do práva na život).  

V autorském právu je institut souhlasu rovněž nezbytným. Stejně jako obecné 

osobnostní právo a jeho jednotlivé složky je i subjektivní autorské právo k určitému 

                                                 
55 TELEC, Ivo. Souhlas nebo licenční závazek? Právní rozhledy. 2013, 13-14, s. 457. ISSN 1210-6410.  
56 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: závazkové právo. 5., 

jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-807-3574-734, 

str. 67. 
57 TELEC, Ivo. Svolení, nebo zákonné licence v právu osobnostním. Právní rozhledy. 2007, 24, s. 879. 

ISSN 1210-6410. 
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autorskému dílu nepřevoditelné. Osobnostní práva k dílu nejsou převoditelná ani 

konstitutivně, autor ovšem může k zásahu do osobnostních práv udělit svolení. O svolení 

se AZ zmiňuje jen v případě práva na nedotknutelnost díla, když stanoví, že toto právo 

spočívá v možnosti autora udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jeho 

díla. Byť bude zřejmě souhlas s úpravou díla nejčastější, lze nepochybně souhlasit i se 

zásahem do ostatních osobnostních práv.  

Souhlasit lze ovšem nejen se zásahem do osobnostních práv, ale též se zásahem 

do práv majetkových.58 Takováto nezakázaná dispozice s autorským dílem tak může 

v určitých případech posloužit jako alternativa licenční smlouvy. Zejména v případě, kdy 

strany nemají v úmyslu právně se vázat, ale chtějí jen vyloučit protiprávnost zásahu do 

výlučného subjektivního práva autora k dílu. Tento způsob dispozice s dílem je ale 

prakticky využitelný jen ve velmi nekomplikovaných případech užití děl. S prostým 

souhlasem je spojena zásadní právní nejistota vzhledem k jeho odvolatelnosti. Další 

omezení prostého souhlasu se zásahem do subjektivního autorského práva spočívá ve 

velmi komplikovaném až nemožném ujednání podmínek užití díla uživatelem, kdy nelze 

zaručit vynutitelnost případných výhrad učiněných při udělení souhlasu.59 Problematické 

je rovněž odlišení situace, kdy je pouze udělen souhlas od situace, kdy dochází ke 

konkludentnímu uzavření licenční smlouvy.    

                                                 
58 TELEC, pozn. 55. 
59 HUSOVEC, Martin. Souhlas nebo licenční závazek? Revue pro právo a technologie. 2013, 8, s. 3-8. 

ISSN 1805-2797. 
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3. TYPOVÁ AUTORSKOPRÁVNÍ LICENČNÍ SMLOUVA 

Jak již bylo řečeno, je od 1. 1. 2014 licenční smlouva k předmětům duševního 

vlastnictví upravena jednotně v jediném právním předpisu – novém občanském zákoníku. 

Pojem autorskoprávní licenční smlouvy tedy nelze vnímat jako zvláštní smluvní typ, ale 

pouze jako podtyp licenční smlouvy, který je vymezen svým předmětem, jímž je autorské 

dílo. Zabýváme-li se smluvním právem autorským v užším slova smyslu, není stricto 

sensu autorskoprávní licenční smlouvou ani licence k uměleckým výkonům a dalším 

právům s autorským právem souvisejícím. V tomto úzkém smyslu bude s pojmy 

autorskoprávní licenční smlouva či autorskoprávní licence pracováno v této kapitole.  

Jako typovou (autorskoprávní) licenční smlouvu lze označit takovou smlouvu, 

která má všechny náležitosti daného smluvního typu požadované zákonem. Kromě smluv 

typových existují i smlouvy smíšené a inominátní.60 Smíšená smlouva má náležitosti 

několika smluvních typů, je tedy kombinací dvou a více smluvních typů. Inominátní 

smlouva je pak taková smlouva, kterou zákon výslovně jako smluvní typ neupravuje, ale 

vzhledem k principu autonomie vůle její existenci připouští (§ 1746 odst. 2 NOZ).  

Mohlo by se tedy zdát, že nedodržení náležitostí typové smlouvy nepředstavuje 

vzhledem k principu autonomie vůle a zákonnému připuštění inominátních smluv zásadní 

problém. Opak je ale pravdou. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu61 se nese v tom 

duchu, že odpovídá-li smlouva určitému smluvnímu typu, nelze ji posuzovat jako 

smlouvu jiného typu nebo smlouvu inominátní jen proto, že jí chybí určitá náležitost.  

Pro oblast duševního vlastnictví je dále mimořádně důležitá otázka, zda dispozice 

s předměty duševního vlastnictví vůbec může být činěna prostřednictvím smluv 

inominátních, nebo zda je třeba dodržet předepsaný smluvní typ – licenční smlouvu. 

Teorie dovozuje, že z obecného principu autonomie vůle plyne, že dispozice s duševním 

vlastnictvím jinou než licenční smlouvou není pojmově vyloučena.62 Soudní praxe v této 

otázce není jednotná. Např. v rozhodnutí KS Hradec Králové 19 Co 875/2006 soud 

judikoval, že užití předmětu duševního vlastnictví na základě nepojmenované smlouvy 

možné je. V tomto případě šlo o smlouvu, jíž se udělovalo bezplatně právo užít ochrannou 

známku. O licenční smlouvu ve smyslu ObchZ se tedy jednat nemohlo, neboť jí chyběla 

                                                 
60 ŠVESTKA, DVOŘÁK a kolektiv, pozn. 56, str. 38. 
61 Např. rozhodnutí 26 Cdo 1517/2012 
62 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 477. 
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podstatná náležitost úplatnosti, kterou ObchZ vyžadoval. Soud však konstatoval, že se 

jednalo o platnou nepojmenovanou smlouvu a tedy, že užívání ochranné známky na 

základě takovéto smlouvy nezakládá bezdůvodné obohacení. Naopak v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 23 Cdo 3996/2010 bylo judikováno, že užívání ochranné známky lze 

sjednat pouze licenční smlouvou, nikoli smlouvou nepojmenovanou.63 

Jak je vidět, nebyla rozhodovací praxe jednotná ani v době, kdy se právní úprava 

předmětných institutů neměnila. O to překvapivější rozhodnutí může přinést situace po 

rekodifikaci, kdy dochází k zásadním změnám celého soukromého práva. Vzhledem 

k důrazu nového kodexu na zásadu autonomie vůle lze snad předpokládat, že se nakonec 

soudy přichýlí k výkladu právní teorie. Ať tak či onak, pro právní praxi je použití licenční 

smlouvy, pokud ne jediným, pak rozhodně nejjistějším způsobem jak dosáhnout 

zamýšleného výsledku – poskytnutí oprávnění k užití předmětu duševního vlastnictví. 

Znalost a dokonalé vymezení náležitostí tohoto smluvního typu je tedy jednou 

z nejdůležitějších otázek smluvního práva autorského. 

3.1. Specifika kontraktačního procesu v autorském právu 

Vznik každé smlouvy jakožto nejtypičtějšího právního jednání v soukromém 

právu probíhá podle určitých pravidel. Nejinak je tomu i v případě smluv v oblasti 

autorského práva. Proces vzniku smlouvy v obecné rovině upravuje Nový občanský 

zákoník v § 1724 an. Tato úprava se uplatní při uzavírání jakékoli smlouvy v oblasti 

soukromého práva, její přiměřená aplikace není vyloučena ani při uzavírání některých 

smluv veřejnoprávních. Podrobnější pravidla pro kontraktační proces pro jednotlivé 

smluvní typy obsahuje NOZ v hlavě druhé části čtvrté. Konečně zvláštní zákony 

upravující jednotlivá odvětví soukromého práva mohou obsahovat zvláštní pravidla, která 

mají přednost před úpravou v občanském zákoníku a mohou tak kontraktační techniku 

dále modifikovat. 

 Pro pravidelný způsob uzavírání smluv je typické, že nabídka (návrh na uzavření 

smlouvy) i její akceptace jsou právní jednání adresná. Vždy musí směřovat vůči určité 

                                                 
63 RIEDL, Radek. NS ČR rozhodnutí ve věci užívání ochranných známek jen na základě licenční smlouvy. 

In: IP&IT bulletin, 2012, 12, s. 6-7 [online].  Dostupné z: http://www.havelholasek.cz/cs/publikace-

media/ipit-pravni-novinky 

http://www.havelholasek.cz/cs/publikace-media/ipit-pravni-novinky
http://www.havelholasek.cz/cs/publikace-media/ipit-pravni-novinky
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osobě. Kontraktační proces v českém právu je založen na teorii dojití.64 Nabídka je účinná 

vůči určitému oblátovi v okamžiku, kdy dojde do jeho dispoziční sféry, stejně tak 

akceptace je účinná okamžikem dojití navrhovateli. Smlouva je uzavřena okamžikem, 

kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti (§ 1745 NOZ), v případě smlouvy mezi 

nepřítomnými osobami je uzavřena okamžikem, kdy akceptace dojde navrhovateli (§ 570 

NOZ). Tento způsob uzavírání smluv je způsobem pravidelným a nejčastějším, podmínky 

sociálního a obchodního styku současnosti, zejména masové rozšíření uzavírání smluv 

pomocí prostředků dálkové komunikace přinášejí potřebu obrátit se s návrhem smlouvy 

na neurčitý okruh lidí. 

V autorském právu vystupuje požadavek na neadresné uzavírání smluv obzvláště 

do popředí vzhledem k povaze autorského díla, zejména pro jeho potenciální 

všudypřítomnost65 a někdy též snadnou rozmnožitelnost. Přesto právní řád po dlouhou 

dobu úpravu neadresného návrhu neobsahoval.  

Pro oblast průmyslových práv přinesl využitelnou úpravu obchodní zákoník v r. 

1991. V § 276-280 zavedl úpravu tzv. veřejného návrhu na uzavření smlouvy, který 

umožnil navrhovateli obrátit se s návrhem smlouvy na neurčitý počet osob, přičemž 

smlouva byla uzavřena s osobou, která nejdříve navrhovateli oznámila, že smlouvu 

přijímá, ledaže návrh smlouvy výslovně stanovil, že je smlouva uzavřena se všemi 

osobami, které návrh přijmou ve lhůtě v něm stanovené. Tato úprava byla využitelná jen 

pro obchodní závazkové vztahy, jiný předpis neadresný návrh na uzavření smlouvy 

neobsahoval. Návrh autorskoprávní licenční smlouvy vůči neurčitým osobám, tak typický 

např. pro licence v oblasti počítačových programů, tedy nemohl vést k platnému uzavření 

licenční smlouvy.66 Proto byla do autorského zákony novelou, zákonem č. 216/2006 Sb., 

vložena dvě nová ustanovení (§ 46 odst. 5 a 6). Ta umožnila podání návrhu vůči 

neurčitému počtu osob a akceptaci návrhu smlouvy bez vyrozumění navrhovatele. Tato 

ustanovení byla subsidiární k § 43a SOZ, tedy modifikovala obecná pravidla pro 

uzavírání smluv v občanském právu. 

 Nový občanský zákoník úpravu neadresného návrhu z AZ jen s drobnými 

gramatickými změnami převzal do § 2373, který je systematicky zařazen v Pododdíle o 

                                                 
64 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-807-4783-265, str. 172. 
65 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 492. 
66 Tamtéž. 
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zvláštních ustanoveních pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem. 

Převzal však rovněž úpravu veřejného návrhu na uzavření smlouvy z obchodního 

zákoníku (nyní jako veřejná nabídka v § 1780 an.) a učinil z ní úpravu obecnou, tedy 

použitelnou pro celou oblast soukromého práva, což přináší otázku, jaký je vzájemný 

vztah těchto ustanovení.  

 Rozdělíme-li zvláštní úpravu kontraktačního procesu v ustanovení § 2373 na 

úpravu oferty a akceptace, lze si povšimnout toho, že zvláštní je ve skutečnosti pouze 

úprava akceptace v odst. 2. Ustanovení § 2373 odst. 1 nepřináší totiž nic nového oproti 

obecné úpravě veřejné nabídky v ustanovení § 1780. Úpravu v ustanovení § 2373 odst. 1 

lze tedy považovat za nadbytečnou, neboť na neadresnou ofertu by bylo možno použít 

úpravu obecnou.  

 Zásadní význam má ustanovení § 2373 odst. 2, které zavádí možnost přijmout 

neadresný návrh bez vyrozumění navrhovatele. Je zde určitá podobnost s obecným 

ustanovením § 1744 NOZ, podle nějž lze nově obecně jakoukoli nabídku (pokud to 

připouští její povaha a praxe, kterou mezi sebou smluvní strany zavedly) přijmout tak, že 

se podle ní osoba zachová, přičemž přijetí je účinné v okamžiku, kdy došlo k tomuto 

jednání. K přijetí nabídky tedy v takovém případě dochází bez vyrozumění navrhovatele. 

Tento postup lze však využít pouze v případě adresné nabídky (arg. „osoba, které je 

nabídka určena“). Speciální pravidlo pro licenční smlouvu (§ 2373 odst. 2 NOZ) je 

zvláštní tím, že umožňuje tento způsob akceptace právě v případě, kdy se navrhovatel 

obrací na neurčité osoby (arg. „osoba, která má v úmyslu návrh přijmout“). Lze tedy 

shrnout, že v případě, kdy bude osoba chtít přijmout adresný návrh licenční smlouvy bez 

vyrozumění navrhovatele, užije se úprava obecná (§1744 NOZ), v případě, že půjde o 

přijetí neadresného návrhu bez vyrozumění navrhovatele, použije se úprava zvláštní 

(§ 2373 odst. 2 NOZ).  

Závěrem podkapitoly ještě zmínka o zvláštních pravidlech o autorskoprávní 

mediaci v AZ. Tato pravidla nalezneme v §102 AZ, použijí se při sjednávání kolektivních 

a hromadných licenčních smluv. Jejich účelem je usnadnění procesu vyjednávání. Návrh 

na ustanovení zprostředkovatele může podat kterákoli ze stran budoucí smlouvy. Osobu 

zprostředkovatele pak strany vybírají dohodou ze seznamu nezávislých odborníků 

vedeného Ministerstvem kultury. Nedohodnou-li se strany na osobě zprostředkovatele, 

určí jim konkrétní osobu zprostředkovatele ministerstvo. Zásadní význam má ustanovení 
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odst. 5 – „Nevyjádří-li se žádná ze stran do 30 dnů od předložení návrhu 

zprostředkovatele…námitky k tomuto návrhu, má se za to, že jej strany přijaly.“ 

Domněnka přijetí návrhu zprostředkovatele je vyvratitelná. 

3.2. Účel licenční smlouvy  

 „Účelem smlouvy obecně je, aby každá ze smluvních stran dosáhla zajištění svých 

zájmů.“67 „Obvyklým účelem licenční smlouvy je, aby nabyvatel licence hospodářsky 

zhodnotil nehmotný statek.“68 Lze říci, že základním a nejčastějším účelem licenční 

smlouvy je účel hospodářský, který lze najít jak na straně poskytovatele, tak na straně 

nabyvatele licence. Autor sám nebývá často vlastními silami schopen dosáhnout 

dostatečného ekonomického zhodnocení svého díla.69 Uzavření licenční smlouvy mu 

umožňuje využít technického či ekonomického zázemí nabyvatele a v konečném 

důsledku tak i přes vzdání se části potenciálního zisku z užití díla ve prospěch nabyvatele 

licence dosáhnout většího ekonomického zhodnocení díla. Nabyvatel na druhé straně 

získává uzavřením licenční smlouvy disponibilní majetek70 a jejím prostřednictvím 

případně generuje zisk. Licenční smlouva též představuje základní liberační důvod pro 

užití díla nabyvatelem.  

Dále je nutno uvažovat též účel kulturní, který spočívá ve zpřístupnění 

nehmotného statku veřejnosti.71 Přestože rozhodnutí o zveřejnění díla a o jeho 

zpřístupnění či nezpřístupnění veřejnosti je plně na svobodném rozhodnutí autora, jde 

nakonec přeci jen při tvorbě autorského díla o jeho dopad ve společnosti. Uzavření 

licenční smlouvy může být pro autora často jediným způsobem, jak umožnit zpřístupnění 

svého díla dostatečnému počtu lidí. Důvod k uzavření licenční smlouvy tak nemusí být 

vždy primárně hospodářský. U licenčních smluv bezúplatných může hospodářský účel na 

straně autora zcela chybět. Stejně tak i v případě licenčních smluv pouze opravňujících 

je-li sjednána výnosová odměna a k využití licence nakonec nedojde. Konečně může 

hospodářský účel smlouvy absentovat i v případě sjednání práva opce. Tehdy 

poskytovatel s nabyvatelem sjednávají vlastně licenční smlouvy dvě, přičemž tyto licence 

                                                 
67 BOHÁČEK, pozn. 44, str. 24. 
68 TELEC, pozn. 4, str. 104. 
69 Tamtéž. 
70 TELEC, pozn. 55. 
71 TELEC, pozn. 4, str. 104. 
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se liší zpravidla pouze časem užití díla. Účinnost licence, které má být využito později, 

je pak vázána na odkládací podmínku, která spočívá v tom, že nabyvatel jednostranně 

prohlásí, že na pozdější licenci trvá. Neučiní-li to, tato pozdější licence se od počátku ruší 

a nedochází tedy k její realizaci.72  

 Licenční smlouva je svou povahou vždy smlouvou kauzální.73 Z hlediska 

existence kauzy má licenční smlouva vždy nějaký účel – hospodářský či jiný. Účel může 

být ve smlouvě výslovně vyjádřen, ale časté to není. Absence výslovného vyjádření účelu 

nezpůsobuje neplatnost smlouvy. V praxi ovšem mohou nastat situace, kdy je třeba účel 

smlouvy dokazovat, což může právě při absenci jeho výslovného vyjádření představovat 

určitý problém. NOZ v § 2376 odst. 2 zakotvuje vyvratitelnou domněnku, že licence byla 

poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení 

účelu smlouvy. Vznikne-li tedy spor o rozsah poskytnuté licenční smlouvy a neexistuje-

li výslovné ujednání, které by dispozitivní pravidlo § 2376 odst. 2 derogovalo, je třeba 

dokazovat účel smlouvy.  

3.3. Licenční smlouva jako právní vztah 

 Licenční smlouva jako každá jiná soukromoprávní smlouva je soukromoprávním 

vztahem, tedy právním vztahem upraveným normami soukromého práva. Právní vztahy 

obecně mají 3 základní složky – subjekty, obsah a předmět.74 Subjektem právního vztahu 

jsou nositelé subjektivních práv a povinností, které z právního vztahu vyplývají. Mohou 

jimi být osoby fyzické, právnické nebo stát. Obsahem právního vztahu je souhrn práv a 

povinností subjektů právního vztahu. Pojem předmět však bývá používán ve dvou 

významech. Zaprvé se jím označuje lidské chování, které je právním vztahem 

upravováno, v tomto smyslu se předmět právního vztahu označuje jako primární předmět. 

Jindy je jako předmět právního vztahu označováno to, k čemu se lidské chování vztahuje, 

tedy věci, práva a nehmotné statky. V tomto smyslu se pak předmět označuje jako 

předmět sekundární.75 Lze se setkat i s termínem objekt právního vztahu, který označuje 

totéž co předmět. Bývá tedy rozlišován objekt primární ve smyslu chování subjektů 

                                                 
72 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 483. 
73 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 520. 
74 KNAPP, pozn. 6, str. 203. 
75 Tamtéž 
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právního vztahu a objekt sekundární ve smyslu věcí, práv a nehmotných statků.76 

Konečně se lze setkat s názvoslovím kombinujícím oba pojmy, kdy předmět primární je 

označován jako objekt právního vztahu a předmět sekundární jako předmět právního 

vztahu.77 V dalším textu práce bude pracováno s pojmem předmět, neboť ten se vyskytuje 

ve většině literatury z oblasti autorského práva. 

3.3.1. Předmět licenční smlouvy 

 Přímý předmět autorskoprávní licence lze vyčíst již z ustanovení § 2371 NOZ. 

Předmětem licence je výkon práva užít autorské dílo. Z celého komplexu osobnostních a 

majetkových práv, která tvoří subjektivní autorské právo, se tedy licenční smlouva může 

vztahovat pouze k právům majetkovým a z nich pouze k právu dílo užít. Ostatní 

majetková práva předmětem licenční smlouvy být nemohou.78 Předmětem licenční 

smlouvy nemohou být ani práva osobnostní, neboť ta nejsou převoditelná ani 

konstitutivně.  

 Předmětem nepřímým autorské licence může být pouze autorské dílo. Co je 

takovým dílem stanoví autorský zákon. Určení určitého předmětu jako autorského díla je 

objektivní a nelze tedy smluvně stanovit, že určitý nehmotný statek autorským dílem je, 

ani že takovým dílem není. Takové ujednání by bylo absolutně neplatné.79 Nelze ovšem 

vyloučit nepojmenovanou quasilicenční smlouvu k nedílu, zejména nezveřejněnému. 

Takováto smlouva neprohlašuje nedílo dílem, což by bylo právně nemožné, ale vymezuje 

podmínky užití nedíla jako zvláštního předmětu občanskoprávních vztahů. Nemůže se 

zde pojmově jednat o licenční smlouvu, ale z hlediska principu autonomie vůle je třeba 

takovou smlouvu připustit jako smlouvu nepojmenovanou. 

3.3.2. Subjekty licenční smlouvy 

 Subjekty licenční smlouvy označuje NOZ v § 2358 odst. 1 jako poskytovatele a 

nabyvatele. Poskytovatel licence je osoba, která poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu 

práva duševního vlastnictví. Nabyvatel je osoba, která smlouvou nabývá korelativní 

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. V § 2371 NOZ nalezneme základní 

ustanovení pro licenční smlouvu autorskoprávní. Subjekty smlouvy jsou v tomto 

                                                 
76 GERLOCH, pozn. 1, str. 176. 
77 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a kolektiv, pozn. 25, str. 159. 
78 TŮMA, pozn. 2, str. 20. 
79 TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 86. 
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ustanovení označeny odlišně, dle zákona jsou jimi autor a nabyvatel. Z doslovného 

gramatického výkladu zákona by se mohlo zdát, že na straně poskytovatele 

autorskoprávní licence může stát pouze samotný autor díla. Není tomu ovšem tak. 

Citované ustanovení NOZ obsahově odpovídá ustanovení § 46 odst. 1 AZ, které 

nahrazuje. Při rekodifikaci bylo předmětné ustanovení do značné míry zpřesněno, 

označení subjektů však bylo převzato doslova, přestože není přesné. Slovo autor v tomto 

ustanovení je nepochybně třeba vykládat extenzivně.80 Zpravidla bude na straně 

poskytovatele licence skutečně stát autor díla, místo něj však může licenci poskytovat i 

jiná osoba k tomu oprávněná – dědic, vykonavatel majetkových práv, kolektivní správce 

nebo též jiná osoba oprávněná uzavřít licenční smlouvu jménem autora na vlastní účet.81 

V této souvislosti lze také poukázat na ustanovení § 26 odst. 4 AZ. Dle něj „ustanovení 

tohoto zákona o autorovi platí, pokud nevyplývá z jejich povahy jinak, i pro jeho dědice.“ 

I pokud vyložíme spojení „tohoto zákona“ extenzivně tak, že se vztahuje i na NOZ, 

zůstává zde stále několik kategorií osob, které mohou uzavírat licenční smlouvu místo 

autora a nejsou ani jeho dědici. Lze proto uzavřít, že užití zvláštní terminologie pro 

subjekty autorskoprávní licenční smlouvy v ustanoveních § 2371 an. není úplně vhodným 

legislativním řešením. Výkladem lze ovšem tento problém poměrně snadno překlenout. 

 Autorem díla je osoba, která dílo vytvořila. Její subjektivní autorské právo k dílu 

vzniká objektivně vytvořením díla. Vytvoření díla není právním jednáním a není k němu 

třeba žádné zvláštní právní způsobilosti autora. Autorské dílo tedy může vytvořit i osoba 

nezletilá či nesvéprávná.82 Uzavření licenční smlouvy však právním jednáním je, k jeho 

platnosti je tedy třeba, aby osoba, která právně jedná, byla vůbec osobou v právním 

smyslu a aby byla v dostatečné míře svéprávná.83  

Autor, jímž může být podle českého práva pouze osoba fyzická, bude subjektem 

práva vždy už ze své lidské podstaty.84 Při nedostatku svéprávnosti musí být při uzavření 

smlouvy zastoupen. Licenční smlouvu nepochybně může uzavřít osoba plně svéprávná, 

otázkou je do jaké míry a zda vůbec mohou licenční smlouvu uzavřít osoby omezeně 

svéprávné. Těmi jsou osoby nezletilé, pokud nenabyly plné svéprávnosti uzavřením 

                                                 
80 např. ŠEBELOVÁ, pozn. 7, str. 72, KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 154. 
81 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 484. 
82 Tamtéž, str. 94. 
83 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 158. 
84 § 19 odst. 1 NOZ 
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manželství nebo přiznáním svéprávnosti soudem (§ 30 NOZ) a osoby, jejichž svéprávnost 

byla omezena soudním rozhodnutím (§ 55 an. NOZ).  

Omezeně svéprávný nezletilec je způsobilý k právním jednáním co do povahy 

přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku (§ 31 NOZ). Vzhledem 

k značné rozmanitosti licenčních smluv, jejich bezformálnosti a minimu zákonných 

náležitostí, jejichž splnění je předpokladem platnosti, nelze dle mého názoru a priori 

vyloučit, že v určitých případech jednodušších licenčních smluv mohou být omezeně 

svéprávní nezletilci způsobilí licenční smlouvy uzavřít. Též v případě omezení 

svéprávnosti je případnou platnost licenční smlouvy třeba zkoumat případ od případu. 

Občanský zákoník již neumožňuje člověka zcela zbavit svéprávnosti, omezení 

svéprávnosti tak vždy působí vždy pouze v určitém směru a je tedy třeba zkoumat, zda je 

ten který člověk omezen právě v uzavírání smluv a v jakém rozsahu. 

Dědicem autora může být fyzická či právnická osoba nebo stát. Stát se může 

v pozici dědice autora objevit dvojím způsobem. Buď může autor svá majetková autorská 

práva odkázat státu pořízením pro případ smrti (§1491 NOZ) nebo mohou státu 

připadnout formou tzv. odúmrti v případě, že nedědí žádný jiný dědic ani na základě 

zákonné dědické posloupnosti. AZ (§26 odst. 2) stanoví, že zdědí-li majetková práva stát 

nebo státu majetková práva připadnou, vykonává je svým jménem Státní fond kultury 

ČR, a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond kinematografie. Oba fondy jsou 

právnickými osobami veřejného práva (§2 odst. 2 zák. č. 239/1992 Sb. o Státním fondu 

kultury ČR, resp. §9 odst. 2 zák. 496/2012 Sb. o audiovizi), mají tedy právní subjektivitu, 

pročež mohou vystupovat na straně poskytovatele licence ohledně majetkových práv, 

která vykonávají. 

Poskytovatelem licence může být i kolektivní správce. Je tomu tak proto, že 

kolektivní správce je ze zákona nepřímým zástupcem autora, licenční smlouvu tak 

uzavírá vlastním jménem.85 Poskytovatelem licence může být i jakýkoli jiný nepřímý 

zástupce autora, např. komisionář.86 

Konečně vykonavatelem majetkových autorských práv je osoba, kterou jako 

vykonavatele určuje zákon. Tak je tomu v případě zaměstnaneckého díla, kdy autorova 

                                                 
85 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 154. 
86 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 484. 
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majetková práva k dílu svým jménem a na svůj účet vykonává zaměstnavatel, není-li mezi 

zaměstnavatelem a autorem odlišného ujednání (§58 odst. 1 AZ).  

S účinností NOZ vyvstává otázka, zda vykonavatelem majetkových autorských 

práv nemůže být též někdo jiný než ten, koho určuje zákon, totiž osoba kterou jako 

vykonavatele povolává smlouva. Jinými slovy, vyvstává otázka, zda je autor oprávněn 

vlastním právním jednáním svěřit jinému výkon majetkových práv k svému dílu. 

Tradičně teorie dovozovala, že toto oprávnění autor spíše nemá s poukazem na ustanovení 

§ 12 odst. 1 a 26 odst. 1 AZ.87 Je pravda, že ustanovení § 12 odst. 1 toto právo autora 

výslovně nezakotvuje. Dle mého názoru však ustanovení § 26 odst. 1 takové jednání 

autora ani nezakazuje. Převod výkonu práva není totéž co převod práva samého a není 

ani vzdáním se práva. Otázkou tedy je, zda je zásada smluvní svobody v NOZ natolik 

silná, aby převod výkonu majetkových autorských práv umožňovala. Zajímavé 

argumenty pro jsou prezentovány v již citovaném článku.88 Je-li dle ustanovení § 58 

odst. 1 oprávněn postoupit oprávnění k výkonu majetkových práv zaměstnavatel, proč by 

k témuž neměl být oprávněn i sám autor? Když může autor výkon majetkových práv de 

facto postoupit jinému spolu s uzavřením pracovní smlouvy, proč by nemohl totéž učinit 

i samostatným právním jednáním?  

Závěrem kapitoly lze shrnout, že subjekty licence označuje zákon jako autora a 

nabyvatele, ale místo autora může licenci poskytovat i osoba jiná, proto je 

v nejobecnějším smyslu možno subjekty označovat jako poskytovatele a nabyvatele, což 

bude činěno v dalším textu práce. V praxi se lze setkat i s jinými označeními smluvních 

stran – poskytovatel se někdy označuje jako licenciant a nabyvatel jako licenciář, 

licencionář či licenciát.89  

3.3.3. Obsah licenční smlouvy 

 Obsahem právního vztahu je souhrn vzájemných práv a povinností subjektů 

právního vztahu.90 Základním a určujícím pro licenční smlouvu je právo nabyvatele užít 

dílo v rozsahu licence a jemu odpovídající povinnost poskytovatele strpět v rozsahu 

licence zásah do výlučného subjektivního autorského práva. Toto právo nabyvatele a 

                                                 
87 AUJEZDSKÝ, Josef. Licence [online]. [Cit. 10. 9. 2014]. Dostupné z: 

http://www.root.cz/specialy/licence/pravo-vykonu-majetkovych-autorskych-prav-k/ 
88 tamtéž 
89 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 484. 
90 KNAPP, pozn. 6, str. 203. 

http://www.root.cz/specialy/licence/pravo-vykonu-majetkovych-autorskych-prav-k/
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povinnost poskytovatele mohou být samy o sobě obsahem licenční smlouvy.91 Zpravidla 

však bude z licenční smlouvy vyplývat celá řada dalších práv a povinností jak na straně 

poskytovatele, tak na straně nabyvatele. 

 Pro autorskoprávní licenci je v NOZ stejně jako dříve v AZ stanovena dispozitivní 

povinnost využít licenci (§ 2372 odst. 2). Toto pravidlo je stanoveno jako jedna ze 

zvláštností autorskoprávní licence. Pro licenční smlouvu obecně platí úprava §2359 odst. 

1 – nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu. Toto 

ustanovení je převzato z obchodního zákoníku a fakticky se použije pouze u průmyslově 

právních licencí, např. u ochranných známek. Trvání autorského práva totiž na jeho 

výkonu nezávisí, tedy trvá po dobu stanovenou zákonem bez ohledu na to, zda jej někdo 

vykonává. Licence, z níž vyplývá povinnost nabyvatele ji využít, se označuje jako 

zavazující, je-li dispozitivní pravidlo § 2372 odst. 2 AZ smluvním ujednáním stran 

vyloučeno a nabyvatel povinnost využít licenci nemá, jde o licenci pouze opravňující.92 

 Je-li licence sjednána jako úplatná, má nabyvatel povinnost zaplatit licenční 

odměnu. Licenční odměna může být stanovena pevnou částkou, ale též jako odměna 

výnosová, tedy např. jako procentuální část výnosu z užití díla.93 Právě pro případ, že je 

odměna v licenční smlouvě ujednána jako výnosová (alespoň částečně), stanoví NOZ 

v ustanovení § 2366 odst. 2 zvláštní kontrolní oprávnění poskytovatele a jemu 

odpovídající ediční povinnost nabyvatele ve vztahu k účetním záznamům, které jsou 

podkladem výpočtu výnosové části odměny.94 Nabyvatel je povinen poskytovateli tyto 

záznamy vydat i v případě, že jsou označeny jako důvěrné, poskytovatel je však nesmí 

prozradit třetí osobě a užít v rozporu s účelem, pro který mu byly poskytnuty, tedy pro 

kontrolu výše licenční odměny.  

 Pravidlo pro opačný případ, tedy není-li licenční odměna sjednána jako výnosová, 

obsahuje ustanovení § 2374 odst. 1. Právo poskytovatele zde stanovené se označuje jako 

právo na přiměřenou dodatečnou odměnu nebo též jako „bestsellerová doložka“.95 Jde 

o to, že v případě, kdy se odměna za poskytnutí licence stanovená pevnou částkou ocitne 

ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence, má poskytovatel právo na vyrovnání 

tohoto nepoměru. O výši dodatečné přiměřené odměny mohou poskytovatel a nabyvatel 

                                                 
91 TŮMA, pozn. 2, str. 29. 
92 TŮMA, pozn. 2, str. 36. 
93 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 510. 
94 TŮMA, pozn. 2, str. 49. 
95 TŮMA, pozn. 2, str. 50. 
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uzavřít dohodu, nedohodnou-li se, rozhoduje soud. Ten výši dodatečné odměny stanoví 

nově na základě čtyř zákonných faktorů: výše již udělené odměny, zisk dosažený z využití 

licence, význam díla pro dosažení zisku a obvyklá výše odměny ve srovnatelných 

případech. Dodatečnou odměnu lze žádat i opakovaně, pokud jsou dány zákonné 

podmínky pro její poskytnutí.96  

 V případě, že licence zní na rozmnožování díla, má poskytovatel relativní zákonné 

právo vůči nabyvateli na autorskou rozmnoženinu (§ 2377 NOZ). Podmínkami pro 

vznik tohoto práva je, že lze poskytnutí rozmnoženiny po autorovi spravedlivě požadovat 

a že je poskytnutí rozmnoženiny v daném případě obvyklé. Rozmnoženinu poskytuje 

nabyvatel na své náklady a nezapočítává se do množstevního rozsahu licence.97  

 Pro praxi velmi důležitým je ujednání o tom, zda a jakým způsobem může 

nabyvatel licenci poskytnout třetí osobě. Případné právo udělit podlicenci nebo převést 

licenci na třetí osobu může být založeno pouze na základě souhlasného ujednání 

s autorem (ustanovení § 2363 a 2364 odst. 1 NOZ).  

 Ustanovení § 2369 NOZ zakotvuje informační povinnost nabyvatele vůči 

poskytovateli pro případ, že dojde k ohrožení (právnímu či faktickému) jím nabyté 

licence. Poskytovateli je uložena povinnost součinnosti při ochraně nabyvatelovy 

licence. Praktický význam tohoto ustanovení je zřejmě v tom, že poskytovatel licence 

může mít v určitých případech větší naději na uplatnění práva k dílu. Je-li tomu tak, je 

povinen přijmout potřebné právní kroky k ochraně licence. Nelze však zapomenout na to, 

že nabyvatel výhradní licence se nároků z porušení licence může domáhat sám (§ 41 AZ).  

3.4. Licence omezená a neomezená 

 Licenční smlouvy lze dělit na omezené a neomezené. Zmínku o této dualitě 

licenčních smluv nalezneme již v základním ustanovení pro autorskoprávní licence - 

§ 2371 NOZ. Dále upravuje tuto problematiku § 2376 odst. 1. Licence může být omezena 

co do způsobu užití díla nebo rozsahem užití díla. Není-li licence takto omezena, jedná 

se o licenci neomezenou. 

                                                 
96 TŮMA, pozn. 2, str. 51. 
97 TŮMA, pozn. 2, str. 55. 
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3.4.1. Omezení způsobem užití díla 

 Licenci lze poskytnout ke všem způsobům užití díla. NOZ však obsahuje v tomto 

ohledu dosti zásadní ustanovení § 2372 odst. 1. „Autor může poskytnout oprávnění 

k výkonu práva užít autorské dílo jen způsobem, který je v době uzavření smlouvy znám; 

k opačnému ujednání se nepřihlíží.“ Výčet způsobů užití díla v autorském zákoně je 

demonstrativní a není proto zásadně vyloučeno, že se rozsah tohoto pojmu bude v čase 

měnit tak, jak budou vznikat nové způsoby užití děl. Ujednání v licenční smlouvě znějící 

na všechny způsoby užití díla je tedy třeba vykládat v souladu s tímto kogentním 

ustanovením NOZ. Zní-li tedy smlouva na všechny způsoby užití, jedná se o ustanovení 

platné s tím, že je omezeno pouze na způsoby užití známé v době uzavření smlouvy. 

Pokud by přeci jen skutečná vůle stran směřovala k udělení oprávnění ke způsobům užití 

nejen v současnosti známým, ale i v budoucnu se teprve objevivším, bylo by takové 

ustanovení pouze ustanovením zdánlivým. Výraz „nepřihlíží se“ v NOZ totiž indikuje 

neexistenci.98  

V takovém případě, stejně jako v případě, že smlouva vůbec ustanovení o 

způsobech užití díla neobsahuje, uplatní se ustanovení § 2376 odst. 2 NOZ. Tedy 

vyvratitelná domněnka (užití spojení „má se za to“)99 udělení licence k takovým 

způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. V tomto 

případě tedy vystupuje účel smlouvy do popředí. Pokud není účel ve smlouvě výslovně 

vyjádřen, bude v případě sporu na nabyvateli účel tvrdit a prokazovat. Proto lze pro 

smlouvu s omezenou licencí doporučit způsoby užití díla přesně vymezit, aby se předešlo 

případným komplikacím při pozdějším výkladu účelu smlouvy, popř. alespoň výslovně 

vyjádřit účel smlouvy.  

Při vymezení způsobů užití díla ve smlouvě je rovněž třeba mít na paměti institut 

povinné kolektivní správy práv. Ustanovení § 96 AZ taxativně vymezuje okruh práv 

autorských i práv s autorským dílem souvisejících, která mohou být vykonávána pouze 

prostřednictvím kolektivního zástupce. To znamená, že licenční smlouva, kterou by se 

udílelo oprávnění k výkonu práva povinně kolektivně spravovaného, by byla neplatná.100 

Jednalo by se o neplatnost absolutní. Rozpor se zákonem zde dosahuje takové intenzity, 

že by došlo ke zjevnému narušení veřejného pořádku (§ 588 NOZ). Účelem povinné 

                                                 
98 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 187. 
99 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 53. 
100 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 758. 
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kolektivní správy práv je mj. ochrana nabyvatelů těchto práv, kteří si „v případě užití 

mohou být jisti, že v důsledku jejich hospodářské činnosti nebudou vůči nim vznikat 

nároky jednotlivých nositelů práv… nýbrž pouze nárok kolektivního správce.“101 

Výkonem povinně kolektivně spravovaného práva samotným jeho nositelem by tak došlo 

k neúměrnému zásahu do právní jistoty. 

Zbývá ještě ustanovení § 2376 odst. 5, které dispozitivně stanoví, že licence 

k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 

Jedná se zde tedy o zákonné rozšíření licence co do způsobů užití díla. 

3.4.2. Pozitivní zákonné omezení rozsahu licence 

Licence může být kromě způsobu užití omezena též co do rozsahu užití. Na 

prvním místě je třeba opět zkoumat vůli stran smlouvy. Obsahuje-li smlouva výslovné 

ujednání o rozsahu, pak platí toto ujednání. Není-li tomu tak, nebo je-li ujednání o rozsahu 

neplatné, potom nastupuje opět vyvratitelná domněnka účelového omezení rozsahu 

licence. Pro rozsah licence obsahuje však NOZ navíc v ustanovení § 2376 odst. 3 

podpůrná pravidla pro určení tohoto rozsahu, která se užijí v případě, že není možné 

výkladem dovodit skutečnou vůli stran, ani dovodit rozsah licence z jejího účelu. Tato 

zákonná pravidla se označují jako pozitivní legální omezení rozsahu licence.102  Rozlišuje 

se rozsah licence časový, místní, množstevní a věcný.  

Časový rozsah licence je doba trvání uděleného oprávnění k užití díla. 

Subjektivní autorské právo není časově neomezené. Osobnostní práva zanikají smrtí 

autora (až na výjimky uvedené v §11 odst. 2 AZ, která nezanikají vůbec), majetková trvají 

i po jeho smrti, ale vždy pouze po určitou dobu. Autorský zákon v ustanovení § 27 určuje 

po jakou dobu po smrti autora (nebo některé z dalších zde uvedených osob) ještě 

majetková práva trvají. Uplynutím této doby majetková práva zanikají a nehmotný statek 

se stává volným dílem. Volné dílo může každý bez dalšího volně užít (§28 odst. 1 AZ) 

Vzhledem k tomu že tedy žádná osoba nemá k dílu absolutní subjektivní majetkové právo 

dílo užít, nelze takové dílo licencovat. Dříve udělená licence k dílu, jež se stalo volným, 

                                                 
101 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 756. 
102 TŮMA, pozn. 2, str. 53. 
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zanikne se zánikem majetkových práv pro následnou nemožnost plnění.103 Trvání 

majetkových autorských práv tedy určuje maximální možný časový rozsah licence.  

Z výše uvedeného se dovozuje, že autorskoprávní licenci nelze pojmově udělit na 

dobu neurčitou.104 Doba určitá pak může být ve smlouvě vymezena i jako celková doba 

trvání majetkových práv k dílu. Neobsahuje-li smlouva ujednání o časovém rozsahu a 

nelze-li tento dovodit z účelu smlouvy, nastupuje vyvratitelná domněnka § 2376 odst. 3 

písm. b, že licence je udělena na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, 

nikoli však na dobu delší než 1 rok.  

Otázkou je, jak naložit s případným ustanovením autorskoprávní licenční 

smlouvy, že licence se uděluje na dobu neurčitou. Předně by bylo třeba zvážit ustanovení 

§ 556 odst. 1 NOZ, tzn. zkoumat skutečnou vůli stran, zda nezamýšlely ve skutečnosti 

sjednat časový rozsah licence na celou dobu trvání majetkových práv. Pokud by se vůli 

stran v tomto smyslu nepodařilo prokázat, bylo by zřejmě nutno shledat ujednání o době 

neurčité neplatným pro rozpor se zákonem, konkrétně s ustanoveními § 27 a 28 AZ, 

pročež by nastoupila zákonná domněnka § 2376 odst. 3 písm. b. 

V této souvislosti lze poukázat na rozsudek NS 28 Cdo 2747/2004. Ten se sice 

týkal nájmu, ale objevily se i názory, že jeho aplikace není a priori vyloučena ani 

v případě licenčních smluv.105 Dle tohoto rozsudku se nájemní smlouva uzavřená na dobu 

přesahující obvyklou délku lidského života považuje za smlouvu na dobu neurčitou. 

Majetková práva autorská trvají po celou dobu života autora a zpravidla 70 let po jeho 

smrti. Celková doba trvání těchto práv může tedy snadno překročit obvyklou délku 

lidského života, což přináší otázku, zda se v některých případech licenčních smluv 

uzavřených na celou dobu trvání majetkových autorských práv nejedná povahově o 

smlouvy na dobu neurčitou. Zřejmě tomu tak ale nebude vzhledem k rozdílné povaze 

předmětu nájemní a licenční smlouvy. Zatímco pozemek (o který šlo v předmětném 

případu) je stejně jako vlastnické právo k němu věcí zásadně trvalou, o majetkových 

                                                 
103 Licence na dobu neurčitou? [online]. [Cit. 1. 9. 2014]. Dostupné z: 

https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-ctvrta/hlava-ii/dil-2/oddil-5/pododdil-1?detail-item-6679-

comments-item-1619-expanded=1&do=detail-item-6679-comments-item-1619-export.  
104 TŮMA, pozn. 2, str. 57, TELEC, pozn. 4, str. 151, KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, 

pozn. 14, str. 167. 
105 KNOTEK, Tomáš. Judikát – nájemní smlouva na 100 let se považuje za smlouvu na dobu neurčitou 

[online]. [Cit. 1. 9. 2014]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/judikat-najemni-smlouva-na-100-let-se-povazuje-za-smlouvu-na-dobu-

neurcitou-52484.html 

https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-ctvrta/hlava-ii/dil-2/oddil-5/pododdil-1?detail-item-6679-comments-item-1619-expanded=1&do=detail-item-6679-comments-item-1619-export
https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-ctvrta/hlava-ii/dil-2/oddil-5/pododdil-1?detail-item-6679-comments-item-1619-expanded=1&do=detail-item-6679-comments-item-1619-export
http://www.epravo.cz/top/clanky/judikat-najemni-smlouva-na-100-let-se-povazuje-za-smlouvu-na-dobu-neurcitou-52484.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/judikat-najemni-smlouva-na-100-let-se-povazuje-za-smlouvu-na-dobu-neurcitou-52484.html
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autorských právech toto říci nelze. Právní ochrana majetkových autorských práv je 

zásadně časově omezena, a proto zřejmě skutečně pojmově nelze uzavřít licenci na dobu 

neurčitou.  

Územní rozsah licence je vymezení teritoria, na němž nabyvatel získává 

oprávnění dílo užít.106 Území může být vymezeno jako území ČR, ale též jako území 

menší – např. kraje či obce i území větší – EU, Evropa, celý svět. Při sjednávání územního 

rozsahu je třeba zejména dbát na to, aby bylo vymezení území dostatečně určité a aby 

v případě povinnosti nabyvatele licenci využít byl tento vůbec technicky schopen dostát 

svému závazku vzhledem k sjednanému územnímu rozsahu.107 Chybí-li ujednání o 

územním rozsahu, nebo je-li neplatné a nelze-li územní rozsah dovodit z účelu smlouvy, 

má se za to, že je licence omezena na území České republiky (§ 2376 odst. 3 písm. a 

NOZ). 

 „Množstevní rozsah licence určuje počet jednotlivých aktů užití díla.“108 Může 

jít např. o určitý počet vydaných knih, počet repríz hudebního či divadelního díla nebo 

počet počítačů, na něž lze nainstalovat počítačový program. NOZ v ustanovení § 2376 

odst. 3 písm. c dispozitivně stanoví, že není-li množstevní rozsah ve smlouvě sjednán (a 

nelze jej dovodit z účelu smlouvy), má se za to, že je omezen na počet užití, které je 

obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. 

Věcný rozsah licence je jakékoli další omezení uděleného oprávnění k užití díla, 

které je technicky a ekonomicky možné.109 Jako příklad lze uvést např. licenci 

k počítačovému programu, která je svázána s konkrétním počítačem pomocí výrobního 

čísla základní desky (nepřenosná OEM licence). Zvláštní dispozitivní úpravu věcného 

rozsahu licence obsahuje zákon jen pro případ, že je licence udělena k rozmnožování díla 

(ustanovení § 2376 odst. 4 NOZ). Toto ustanovení bylo přejato z AZ (§ 50 odst. 4). Při 

rekodifikaci došlo k vypuštění v literatuře kritizované části ustanovení, že pokud jde o 

rozmnoženiny v elektronické formě, lze je rozmnožovat on-line i off-line. Pojmy on-line 

a off-line se totiž nevztahují k rozmnožování díla, ale k jeho rozšiřování, tedy k jinému 

způsobu užití.110 

                                                 
106 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 481. 
107 Tamtéž. 
108 TŮMA, pozn. 2, str. 55. 
109 TŮMA, pozn. 2, str. 30. 
110 TŮMA, pozn. 2, str. 55. 
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3.4.3. Negativní zákonné vymezení rozsahu licence 

Kromě pozitivního omezení rozsahu licence, které bylo pojednáno v předchozí 

kapitole, existuje i tzv. negativní omezení rozsahu licence.111 To je upraveno v 

ustanovení § 2375 NOZ. Toto ustanovení obsahuje určité zákazy vůči nabyvateli ve 

vztahu k rozsahu nabyvatelova práva dílo užít a tím toto právo zužuje. Předmětné 

ustanovení zakazuje nabyvateli licence změnit či upravit označení autora, dílo samotné 

nebo jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného, ledaže to bylo 

s poskytovatelem licence ujednáno. V případě, že v tomto ohledu nic ujednáno nebylo, 

může nabyvatel přesto do díla některým z výše uvedených způsobů (s výjimkou změny 

označení autora) zasáhnout, pokud lze spravedlivě očekávat, že by k tomu poskytovatel 

vzhledem k okolnostem užití svolil.   

V literatuře není jednoznačný názor na povahu tohoto ustanovení. Je-li právo na 

změnu, přetvoření či zařazení díla do díla souborného vnímáno jako osobnostní, pak je 

třeba ustanovení § 2375 považovat za zvláštní zákonné omezení osobnostních práv 

autorských.112 V tomto pojetí tedy spíše než k omezení nabyvatele, dochází k rozšíření 

jeho práv vyplývajících z licenční smlouvy, a to presumpcí souhlasu k zásahu do 

osobnostního práva na přetvoření díla. 

Je-li naproti tomu právo na změnu či přetvoření díla vnímáno jako majetkové, je 

potom ustanovení § 2375 „vyjádřením majetkového práva autora užít a nechat užít dílo 

v původní i přetvořené podobě.“113 Jedná se tedy o zvláštní dispozitivní omezení 

nabyvatele ohledně jednoho z možných způsobů užití díla, totiž jeho užití změnou či 

přetvořením. V případě, že smlouva o způsobu užití změnou či přetvořením mlčí, je třeba 

nejenom vykládat, zda tento způsob užití vyplývá z účelu smlouvy (§2376 odst. 2), ale 

též je třeba zvážit, zda může nabyvatel spravedlivě očekávat, že by poskytovatel 

k takovému zásahu do díla svolil. Při následném užití změněného díla nabyvatelem je 

třeba zkoumat, zda nedošlo k excesu z rozsahu změn dovolených ustanovením § 2375. 

Přitom zde může dojít jak k zásahu do osobnostních práv, je-li dílo změnou znetvořeno, 

tak k zásahu do práv majetkových, pokud původní licence směřuje pouze na užití díla 

v původní (nezměněné) podobě a rozsah změn neodpovídá podmínkám § 2375. 

                                                 
111 TŮMA, pozn. 2, str. 53. 
112 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 523. 
113 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 163. 
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3.5. Licence výhradní a nevýhradní 

 Autorská díla jsou potenciálně všudypřítomná, jejich užití je proto zpravidla 

technicky možné více osobami najednou. K jednomu a témuž dílu je tedy možno udělit 

více shodných licencí. Podstatou dělení licencí na výhradní a nevýhradní je to, zda 

oprávnění k užití určitého autorského díla určitým způsobem a v určitém rozsahu může 

získat nezávisle na sobě více nabyvatelů (licence nevýhradní) nebo zda udělení licence 

jednomu nabyvateli vylučuje pozdější udělení shodné licence k témuž dílu jinému 

nabyvateli. Nevýhradní licence tedy zakládá právní nemožnost užití díla jinou osobou než 

nabyvatelem v rozsahu jím nabyté licence. 

 Je-li licence sjednána jako nevýhradní, není omezena poskytovatelova autonomie 

vůle licencovat totéž dílo znovu, nebo jej v rozsahu licence sám užít.114 Ustanovení 

§ 2361 NOZ, které toto pravidlo zakotvuje, je dispozitivní. S ohledem na autonomii vůle 

subjektů soukromého práva je třeba uvažovat i takový typ nevýhradní licence, při kterém 

autor sám sebe omezí v užití díla při zachování svého práva licencovat daný statek 

opakovaně, nebo sám sebe zaváže k poskytnutí jen určitého počtu licencí. Taková 

nevýhradní licence se označuje jako licence polovýhradní.115  

 K posunu dochází v zákonném vymezení domněnky poskytnutí nevýhradní 

licence. Věta druhá ustanovení § 47 odst. 1 zněla: „Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se 

za to, že jde o licenci nevýhradní.“ Jednalo se o domněnku vyvratitelnou (užití spojení 

má se za to a připuštění důkazu opaku použitím spojení nevyplývá-li ze smlouvy jinak). 

Ujednání o výhradnosti licence navíc nemuselo být výslovné, stačilo, že ze smlouvy 

vyplývalo.116 V NOZ nalezneme pravidlo obdobného znění a účelu v ustanovení § 2362: 

„Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.“ 

Zde se jedná o domněnku nevyvratitelnou (užití výrazu platí117). Nevyvratitelná 

domněnka nepřipouští důkaz opaku.118 Neobsahuje-li tedy text smlouvy ujednání o 

výhradnosti, jde vždy o licenci nevýhradní, i kdyby vůle stran byla odlišná. Dokazování 

skutečné vůle stran totiž zákon užitím nevyvratitelné domněnky vylučuje. Domněnka 

stejné kvality ale opačného smyslu platí pro licenční smlouvu nakladatelskou. Tedy není-

                                                 
114 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 499. 
115 Tamtéž 
116 CHALOUPKOVÁ, HOLÝ, pozn. 15, str. 92. 
117 ELIÁŠ, pozn. 27, str. 53. 
118 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 209. 
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li nakladatelská licence výslovně sjednána jako nevýhradní, hledí se na ni jako na 

výhradní (§2384 odst. 2 NOZ). 

 Výhradní licence spočívá v omezení poskytovatele udělit tutéž licenci třetí osobě 

po dobu, kdy trvá udělená výhradní licence (§ 2360 odst. 1). Musí mít písemnou formu 

(§ 2358 odst. 2 písm. a NOZ). Výhradní licence lze dále dělit podle toho, zda poskytovatel 

sám sebe omezuje v užití díla v rozsahu poskytnuté výhradní licence. Je-li tomu tak, jedná 

se o výhradní licenci výlučnou. Je-li poskytovatel oprávněn dílo sám užít, jde o výhradní 

licenci omezenou.119 Toto oprávnění poskytovatele je však třeba ve smlouvě výslovně 

sjednat (§2360 odst. 1 NOZ).  

 Důležitá jsou i pravidla o střetu několika licencí, z nichž alespoň jedna je výhradní 

(§ 2360 odst. 2 NOZ). Platí, že udělení výhradní licence neovlivňuje dříve poskytnuté 

nevýhradní licence – ty zůstávají v platnosti a s pozdější výlučnou licencí mohou 

koexistovat. Udělená výhradní licence má však zásadní účinky do budoucna – způsobuje, 

že později udělená licence, výhradní či nevýhradní, vůbec nevznikne. Jedná se tedy o 

právní jednání pouze zdánlivé, přičemž opět dochází k určitému posunu oproti 

obdobnému ustanovení v AZ (§ 47 odst. 5). NOZ stanoví jako sankci neexistenci 

právního jednání, AZ stanovil neplatnost absolutní. Praktický dopad obou ustanovení je 

však stejný. K drobnému zpřesnění v textu zákona dochází též vložením slova „tutéž“ do 

věty první § 2360 odst. 1. Zdůrazňuje se tím, že je třeba vždy zkoumat, zda je případná 

pozdější licence skutečně shodná s udělenou licencí výhradní – z hlediska předmětu, 

způsobů užití a rozsahu. Není tedy vyloučeno, že bude později udělená výhradní či 

nevýhradní licence stižena sankcí neexistence jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém se 

„kryje“ s udělenou trvající licencí výhradní.  

Z pravidla o neexistenci později udělené licence existuje výjimka. Pokud 

nabyvatel udělí k jejímu poskytnutí třetí osobě písemný souhlas, licence vznikne. 

Zvláštní situace nastane tehdy, pokud předmětem výhradní licence bude tzv. 

fiktivní dílo120 (quasidílo121). To je takové dílo, které nesplňuje podmínku jedinečnosti, 

tedy v zásadě neopakovatelnosti122 výsledku duševní tvůrčí činnosti, ale je toliko původní 

v tom smyslu, že představuje vlastní duševní výtvor autora. Některá fiktivní díla jsou 

                                                 
119 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 498. 
120 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 34. 
121 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 50. 
122 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 20. 
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rovněž chráněna autorským zákonem (§ 2 odst. 2). Může u nich ale nastat situace, kdy 

dva různí autoři vytvoří shodné fiktivní dílo. Ke každému z takových děl může být 

uzavřena výhradní licence. To ovšem znamená, že nabyvatelé takových licencí vlastně 

výhradnost zaručenu nemají.123 

3.6. Náležitosti licenční smlouvy 

3.6.1. Formální náležitosti 

 Pro autorskoprávní licenční smlouvu platí obecný princip bezformálnosti 

právních jednání.124 Ten je zakotven v § 559 NOZ. Volba formy právního jednání je na 

osobě, která právně jedná, ledaže ji ve volbě omezuje ujednání nebo zákon. V případě 

licenční smlouvy obecně zákon smluvní strany ve volbě formy neomezuje – smlouvu lze 

tedy uzavřít ústně i písemně formou soukromé nebo též veřejné listiny, byť tento posledně 

jmenovaný způsob uzavírání licenční smlouvy není v praxi obvyklý.125 Výjimky z obecné 

bezformálnosti licencí však existují. Smlouva musí mít písemnou formu, pokud se 

poskytuje licence výhradní (§ 2358 odst. 2 písm. a NOZ). Dále v případě, že se licence 

zapisuje do příslušného veřejného seznamu (§ 2358 odst. 2 písm. b NOZ). Toto 

ustanovení se však uplatní pouze v případě licencí průmyslově právních, neboť žádný 

veřejný seznam autorskoprávních licencí neexistuje. Pro formu autorskoprávních licencí 

je významné též ust. § 101 odst. 5 AZ, které zakotvuje povinnou písemnou formu 

licenčních smluv kolektivních a hromadných. Všude, kde zákon vyžaduje písemnou 

formu licenční smlouvy, platí, že postačí písemná forma prostá, tedy forma soukromé 

listiny. Podpisy smluvních stran nemusejí být na téže listině, ani nemusejí být úředně 

ověřeny.126 

 Není-li dodržena písemná forma v případech, kdy ji zákon vyžaduje, je smlouva 

absolutně neplatná.127 NOZ zásadním způsobem změnil posuzování neplatnosti právních 

jednání, nicméně závěr o absolutní neplatnosti smlouvy při nedodržení zákonného 

požadavku písemné formy ve výše uvedených případech licenčních smluv platí i nadále. 

Při posuzování neplatnosti dle NOZ je zaprvé je třeba zkoumat, zda nedodržení formy 

                                                 
123 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 499. 
124 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 162. 
125 TŮMA, pozn. 2, str. 33. 
126 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 491. 
127 TELEC, pozn. 4, str. 131. 
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právního jednání vůbec zakládá neplatnost. Právní jednání totiž není pro rozpor se 

zákonem neplatné bez dalšího, jako tomu bylo ve starém občanském zákoníku, nýbrž je 

třeba zkoumat, zda negativní následek neplatnosti vyžaduje smysl a účel zákona (§ 580 

NOZ). U výhradních licencí se stanovení písemné formy děje „zejména z důvodu 

rozumného uspořádání právních vztahů a právní jistoty v autorskoprávních smluvních 

vztazích a to…i vůči třetím osobám.“128 Udělená výhradní licence totiž vylučuje platnost 

později udělené licence, navíc dává nabyvateli možnost přímo vymáhat práva z licence 

vůči třetím osobám. Též u smluv kolektivních a hromadných lze najít požadavek ochrany 

právní jistoty vzhledem k mnohosti subjektů resp. předmětů těchto smluv. Lze tedy 

shrnout, že v případě kdy zákon vyžaduje pro autorskoprávní licenční smlouvu povinnou 

písemnou formu, bude její nedodržení zakládat neplatnost smlouvy. 

K tomu, aby byla smlouva neplatná absolutně, nikoli jen relativně, musí rozpor se 

zákonem dosáhnout vyššího stupně kvalifikovanosti. Musí znamenat zjevné narušení 

veřejného pořádku (§ 588 NOZ). Tento pojem není v našem právním řádu legálně 

definován, jedná se o neurčitý pojem, který navíc nemá v našem soukromém právu 

dlouhou tradici. Proto bude zejména na soudní praxi obsah tohoto pojmu blíže definovat. 

Doktrinálně se vymezuje jako soubor pravidel, na kterých je třeba v dané společnosti 

bezvýhradně trvat a jejichž aplikaci zásadně nelze přenechat soukromé iniciativě 

jednotlivců.129 Ve vztahu k formě právního jednání je možno navázat na účel a smysl 

pravidla zakotvujícího povinnost určité formy. Bude-li smyslem pravidla pouze předejít 

budoucí důkazní nouzi subjektů, nebude nedodržení formy vůbec zakládat neplatnost. 

Bude-li funkce pravidla varující, tedy bude-li jeho smyslem varovat osobu, která právně 

jedná, před možnými zásadními důsledky právního jednání, půjde o neplatnost relativní. 

V případě, že je však smyslem normy zajistit právní jistotu a chránit tak též třetí osoby, 

bude nedodržení formy zakládat zjevné narušení veřejného pořádku a neplatnost právního 

jednání bude absolutní.130 Tak tomu tedy bude i v případě nedodržení zákonného 

požadavku písemné formy u licenčních smluv výhradních, kolektivních a hromadných. 

                                                 
128 TŮMA, pozn. 2, str. 32. 
129 MELZER, Filip. Neplatnost právního jednání v návaznosti na nedodržení formy. Právní rádce [online]. 

2013, 14. [cit. 2. 9. 2014]. ISSN 1805-1405. Dostupné z: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-60301840-neplatnost-pravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy  
130 Tamtéž 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-60301840-neplatnost-pravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy
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3.6.2. Podstatné obsahové náležitosti  

 Dle M. Zuklínové jsou podstatné složky nebo též obsahové náležitosti právního 

jednání takové složky, bez kterých by právní jednání nebylo takovým právním jednáním, 

o které má jít.131 V tomto pojetí jsou to tedy takové součásti právního jednání, bez nichž 

právní jednání nemůže existovat. Sankcí za nedostatek podstatných náležitostí je tedy 

neexistence právního jednání. Jiní autoři dovozují, že podstatné složky právního jednání 

jsou podmínkou jeho platnosti a že následkem jejich nedostatku je absolutní neplatnost 

právního jednání.132  

Podstatnými obsahovými náležitostmi autorskoprávní licenční smlouvy jsou: 

1. určení díla jako předmětu licence 

2. projev vůle poskytnout licenci 

3. ujednání o odměně za licenci.133 

Vyskytuje se též odlišné pojetí, které za obligatorní náležitost považuje též 

ujednání o způsobu a rozsahu užití díla.134 Absence takového ujednání však neexistenci 

ani neplatnost smlouvy nezpůsobuje, též vzhledem k podpůrným ustanovením NOZ, 

která se právě při absenci výslovného ujednání o způsobu a rozsahu užití aktivují (§ 2376 

NOZ). Proto se dle mého názoru o podstatnou náležitost smlouvy nejedná135 a v této práci 

bude proto tato náležitost smlouvy považována za pravidelnou obsahovou náležitost. 

 Předmětem autorskoprávní licence může být pouze autorské dílo. To je třeba ve 

smlouvě dostatečně specifikovat, aby bylo jasné, ke kterému konkrétnímu dílu či souboru 

děl se oprávnění k užití poskytuje. Dílo ovšem nemusí v době uzavírání smlouvy ještě 

existovat, i tak je smlouva platná, je-li budoucí dílo dostatečně určeno.136 Tento závěr 

podporuje i ustanovení § 1760 NOZ, podle nějž „skutečnost, že strana nebyla při uzavření 

smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, sama o sobě 

neplatnost nevyvolává.“  

K tomu, aby došlo ke zřízení oprávnění užít dílo, musí oprávnění dílo užít 

poskytovateli skutečně náležet. Platí totiž jedna ze základních zásad soukromého práva, 

                                                 
131 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 182. 
132 Z literatury publikované v době účinnosti starého občanského zákoníku srov. např. ŠVESTKA, Jiří, Jan 

DVOŘÁK a kolektiv, pozn. 25, str. 137, TŮMA, pozn. 2, str. 27, Z literatury publikované k NOZ srov. 

např. TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 76. 
133 TŮMA, pozn. 2, str. 27, TELEC, TŮMA, pozn. 5, str. 76. 
134 TELEC, pozn. 4, str. 132, ŠEBELOVÁ, pozn. 7, str. 75. 
135 shodně CHALOUPKOVÁ, HOLÝ, pozn. 15, str. 90. 
136 TŮMA, pozn. 2, str. 28. 
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že nikdo nesmí na jiného převést více práv, než sám má. Úpravu nabytí od neoprávněného 

v NOZ (§ 1109 NOZ) nelze na licenční smlouvu použít, neboť se týká pouze převodu 

vlastnického práva. Též výše zmíněné ustanovení § 1760 tuto zásadu neprolamuje. Týká 

se pouze platnosti smlouvy, nikoliv její účinnosti. Uzavře-li tedy např. nabyvatel 

podlicenční smlouvu nebo smlouvu o postoupení licence, ačkoliv nemá souhlas autora, 

nebude smlouva sama o sobě neplatná. Její účinky a převod licence však mohou nastat až 

po udělení souhlasu autora. 

 Projev vůle poskytnout licenci je samotnou podstatou licenční smlouvy. 

Poskytnutím licence se rozumí poskytnutí oprávnění užít dílo, které je předmětem 

smlouvy. 

 Poslední náležitostí licenční smlouvy je ujednání o odměně za užití díla. Tomu je 

ovšem třeba rozumět tak, že podstatnou náležitostí je pouze ujednání o tom, zda se licence 

sjednává jako úplatná nebo bezplatná. Ujednání o výši odměny či způsobu jejího výpočtu 

k platnosti smlouvy nezbytné není. Neobsahuje-li smlouva ujednání o odměně, uplatní se 

§ 2366 NOZ. Pokud z jednání stran vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez 

určení výše odměny, platí nabyvatel poskytovateli odměnu obvyklou v době uzavření 

smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro obdobné právo.  Pokud strany chtějí 

sjednat licenční smlouvu jako bezúplatnou, musí tuto bezúplatnost ve smlouvě sjednat 

výslovně. 

3.6.3. Pravidelné obsahové náležitosti 

 Jako pravidelné obsahové náležitosti se označují ty složky právního jednání, které 

se pravidelně v určitém právním jednání zpravidla objevují, ale jejichž absence nemá na 

právní jednání samotné negativní vliv.137 Mezi pravidelné obsahové náležitosti licenční 

smlouvy se řadí způsob užití díla, rozsah užití díla, čas užití díla, součinnost 

poskytovatele, ujednání o výhradnosti licence, ujednání o právu podlicence či postoupení 

licence, ujednání o lhůtě, způsobu a místu platby licenční odměny.138 Patří sem ale též 

celá řada dalších ujednání, např. ujednání o povinnosti využít licenci, ujednání o 

kontrolním oprávnění autora atd. 

                                                 
137 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 182. 
138 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 498. 
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3.6.4. Nahodilé obsahové náležitosti 

 Nahodilé nebo též vedlejší obsahové náležitosti jsou taková ujednání, která se 

v licenčních smlouvách vyskytují jen nahodile, občas.139 Mohou to být různé podmínky, 

různé formy zajištění povinností vyplývajících ze smlouvy, jako např. smluvní pokuta, 

ujednání o způsobech ukončení smlouvy apod. 

3.6.5. Licenční podmínky 

 Část obsahu licenční smlouvy může být stanovena též odkazem na licenční 

podmínky. NOZ na to oproti AZ pamatuje výslovně v ustanovení § 2373 odst. 1. Licenční 

podmínky jsou svou povahou obchodními podmínkami, musí proto splnit požadavky na 

obchodní podmínky stanovené v § 1751 – 1753 NOZ. Zvláštní ustanovení § 2373 o 

licenčních podmínkách se od obecné úpravy obchodních podmínek odchyluje v tom, že 

licenční podmínky lze použít nejen v případě, kdy jsou stranám známé, ale též tehdy, 

jsou-li pouze veřejně dostupné. I přes tuto formulaci zřejmě nelze bez dalšího vyloučit 

aplikaci obecného ustanovení § 1753 NOZ. Nemohla-li strana některé ustanovení 

licenčních podmínek rozumně očekávat, je takové ustanovení neúčinné, nepřijala-li je 

výslovně.  

3.7. Dispozice s licencí 

 Autorskoprávní předpisy tradičně zakotvují dva nejčastější způsoby dispozice 

s licencí – podlicenci a postoupení licence. Z autorského zákona se úprava přesunula do 

oddílu o licenční smlouvě v NOZ. Nejedná se však o jediné způsoby dispozice s licencí 

– pro další způsoby dispozice se použije obecná právní úprava v NOZ. Licenční smlouvu 

je třeba od účinnosti NOZ považovat za věc v právním smyslu. To přináší otázku, jaké 

další způsoby dispozice s licencí připadají v úvahu. V literatuře k tomuto problému 

mnoho publikováno nebylo. M. Boháček140 např. pouze uvádí, že je nejisté, zda obecně 

pro převod práv (která jsou nově považována za věc nehmotnou) použít cesi nebo koupi 

či zda úpravu koupě použít ve vztahu k cesi subsidiárně. A. Jarolímková141 odkazuje na 

ustanovení § 979 NOZ, které stanoví, že ustanovení hlavy II, části třetí NOZ o věcných 

                                                 
139 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kol., pozn. 64, str. 182. 
140 BOHÁČEK, pozn. 28, str. 36. 
141 JAROLÍMKOVÁ, pozn. 35. 
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právech se použijí na práva jen potud, připouští-li to jejich povaha. V tom tkví dle mého 

názoru řešení tohoto problému.  

Prostý závěr o tom, že určitý předmět soukromoprávních vztahů (licence) je věcí 

v právním smyslu ještě nevypovídá o tom, zda lze takovou věc koupit a prodat. 

Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je též převod vlastnického práva k věci. A zde je 

třeba zásadně odlišovat práva relativní a absolutní. Široké vymezení pojmu věci bylo 

v literatuře poměrně často terčem kritiky.142 Ve chvíli, kdy se široké vymezení pojmu 

věci překlene rovněž širokým vymezením pojmu vlastnictví (§ 1011 NOZ), může 

docházet k určitým paradoxům a nechtěným důsledkům. Literatura se negativně staví 

k tomu, zda může k právu či pohledávce existovat vlastnické právo. Připuštěním možnosti 

vlastnit právo či pohledávku by se zcela setřel rozdíl mezi absolutními a relativními 

právy. Proto je třeba i nadále rozlišovat vlastnictví věcí hmotných a „vlastnictví“ práv či 

pohledávek. „Vlastnictví“ práva či pohledávky pak není ničím jiným než relativním 

oprávněním či povinností ze závazkového právního vztahu. Z tohoto rozdílu pak 

vyplývají i různé způsoby dispozice. Dle mého názoru tedy není možné pro dispozici 

s licencí použít takové smluvní typy, jejichž podstatnou náležitostí je převod vlastnického 

práva – koupě, směna, darování. Pro změnu osoby, které ze závazkového právního vztahu 

vyplývá určité právo či povinnost je třeba obecně použít instituty změny v osobě dlužníka 

či věřitele (§ 1879 an. NOZ). V úvahu by snad přicházela výjimečná analogická aplikace 

úpravy pro kupní smlouvu v případě mezer v úpravě změny v osobě závazkového 

právního vztahu.143  

Pokud jde o smluvní typy, jimiž se věc přenechává k užití jinému (§ 2189 an. 

NOZ), obsahuje zákon zvláštní smluvní typ pro dispozici s předměty duševního 

vlastnictví – smlouvu licenční a podlicenční. Použití jiných smluvních typů, zejména 

                                                 
142 např. LAVICKÝ, Petr a Petra Polišenská. Věci v právním smyslu. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Judikatura k rekodifikaci. ISBN 978-807-4780-400, STUNA Stanislav a Jiří ŠVESTKA. 

K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2011, 10, s. 366-

373. ISSN 1210-6410. 
143 V této souvislosti je zajímavá úvaha o použití kupní smlouvy v případech, kdy se převádí nikoli relativní, 

ale absolutní právo k předmětu duševního vlastnictví. Vzhledem k nepřevoditelnosti autorských práv se 

s takovou smlouvou v rámci autorského práva nesetkáme, ale častý je tento typ dispozice v právu 

průmyslového vlastnictví. Není přitom jasné, zda se na tyto tzv. převodní smlouvy, jimiž se na jiného 

převádí např. patent či ochranná známka užije úprava smluv kupní, darovací či ev. směnné přímo nebo 

analogicky. Osobně bych se přikláněl spíše k druhé z možností a to proto, že absolutní subjektivní právo, 

které se převodní smlouvou převádí, není obecným vlastnickým právem podle občanského zákoníku, ale 

zvláštním absolutním subjektivním právem založeným některým ze zákonů z oblasti průmyslového 

vlastnictví. Pro právní praxi však takové rozlišování zřejmě velký význam mít nebude. 
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nájmu, pachtu či výpůjčky je vyloučeno fakticky. Bude-li se tedy smlouvou poskytovat 

oprávnění k užití předmětu duševního vlastnictví, bude se vždy obsahově jednat o 

smlouvu licenční či podlicenční, a to i tehdy bude-li taková smlouva pojmenována např. 

jako nájemní či pachtovní (§ 555 odst. 1 NOZ).  

Lze tedy shrnout, že licence se bude i nadále nejčastěji převádět postoupením nebo 

udělením podlicence. Z dalších možností dispozice přichází v úvahu ještě zastavení 

licence144 jako pohledávky. Zvláštní režim potom platí pro převod licence v rámci 

dispozice se závodem. 

Pro jakoukoli dispozici s licencí obecně platí, že tato dispozice je omezena 

souhlasem autora. Důvodem pro toto omezení je ochrana autora – jeho osobnostních práv, 

která jsou základem subjektivního autorského práva k dílu. Dispozice s licenci se tedy 

vždy děje na základě projevu vůle autora, nikdy proti jeho vůli.145  

3.7.1. Podlicence 

 Ohledně podlicence obsahuje NOZ jediné poměrně lakonické ustanovení § 2363: 

„Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.“ Jedná se o téměř doslovné převzetí 

ustanovení § 46 odst. 1 AZ pouze se změněným slovosledem. Podlicenční nebo též 

sublicenční smlouva je tedy smlouva, kterou nabyvatel (licencionář) poskytuje oprávnění 

užít dílo, které je předmětem smlouvy třetí osobě (sublicencionáři – podlicenčnímu 

nabyvateli). Podstatou tohoto způsobu dispozice a zásadním rozdílem oproti postoupení 

licence je, že původní licenční smlouva nezaniká, přesněji řečeno, nezaniká užívací 

oprávnění původního nabyvatele k předmětu podlicence.146 Svou povahou je tedy 

podlicence konstitutivním převodem práva. 

 K poskytnutí podlicence potřebuje nabyvatel souhlas autora. Pro tento souhlas 

není předepsána žádná zvláštní forma. Souhlas autora může být poskytnut i ex post, může 

být též vysloven v tom smyslu, že zahrnuje i další poskytnutí podlicence 

sublicencionářem třetí osobě. V takovém případě se hovoří o řetězení podlicencí.147 

                                                 
144 TŮMA, pozn. 2, str. 41. 
145 TŮMA, pozn. 2, str. 40. 
146 TŮMA, pozn. 2, str. 41. 
147 TŮMA, pozn. 2, str. 42. 



48 

 

 AZ obsahoval v ustanovení o podlicenci formou odkazu dispozitivní povinnost 

licenci využít. Vzhledem k tomu, že ustanovení o podlicenci má v NOZ obecnou platnost 

jak pro licence autorskoprávní, kde se uplatňuje dispozitivní domněnka povinnosti licenci 

využít (§ 2372 odst. 2), tak pro licence průmyslově právní, kde se uplatňuje domněnka 

právě opačná (§ 2359 odst. 1), byl tento odkaz jednoduše vypuštěn. U autorskoprávních 

licencí se však dispozitivní povinnost využít licenci nepochybně uplatní i nadále. Rovněž 

další pravidla pro licenci se obdobně použijí i u podlicence. Vyplývá to z ustanovení § 10 

odst. 1 NOZ – nelze-li určitý právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení 

zákona, je třeba použít ustanovení, které se týká právního případu, co do obsahu a účelu 

posuzovanému právnímu případu nejbližšího. Z tohoto důvodu musí být podlicence 

v případě, že je udělována jako výhradní, uzavřena v písemné formě pod sankcí absolutní 

neplatnosti. 

3.7.2. Postoupení licence 

 Oproti podlicenci představuje postoupení licence převod translativní.148 

Oprávnění dílo užít na straně postupitele (původního nabyvatele) postoupením licence 

zaniká a vzniká naopak na straně licenčního postupníka. Postoupení licence je zvláštním 

případem postoupení pohledávky podle ustanovení § 1879 an. NOZ. Ustanovení § 2364 

NOZ přináší některé odchylky od obecné úpravy postoupení pohledávky. 

Předně odstavec 1 stanoví, že k postoupení licence je nutný souhlas poskytovatele, 

a to dokonce v písemné formě. Tento souhlas může být udělen jak předem, tak i ex post.149 

Odstavec 2 zakotvuje notifikační povinnost nabyvatele vůči poskytovateli sdělit mu bez 

zbytečného odkladu skutečnost postoupení a osobu postupníka. Tímto okamžikem 

nastávají účinky postoupení vůči poskytovateli. V případě, že byl souhlas s postoupením 

udělen až ex post, nastávají účinky postoupení samozřejmě až udělením souhlasu.  

Na rozdíl od výhradní podlicence nemusí být smlouva o postoupení licence 

písemná ani v případě, že se postupuje výhradní licence. Zákon totiž pro postoupení 

pohledávky písemnou formu nevyžaduje, ani zvláštní ustanovení o postoupení licence 

takový požadavek nezavádějí. Požadavek písemné formy nelze dovozovat ani 

z ustanovení § 564 NOZ, to dopadá pouze na změnu obsahu právního jednání (práv a 

povinností). Změna v subjektech právního vztahu zvláštní formu nevyžaduje. 

                                                 
148 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 503. 
149 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 505. 
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Časté budou v praxi též případy, kdy se nejen postupuje licenční oprávnění, ale 

kdy je též třeba, aby postupník převzal i povinnosti z převáděné licenční smlouvy. Někdy 

je nabytí licence postupníkem bez současného převzetí dluhů vůbec nepředstavitelné, 

např. tehdy, když se převádí licence zavazující.150 V takových případech tedy půjde o dvě 

současně realizovaná právní jednání – postoupení pohledávky (tedy licence jako 

oprávnění k užití díla) a převzetí dluhu. Pro převzetí dluhu neobsahuje NOZ pro licenční 

smlouvu žádná zvláštní ustanovení, proto se použije v plném rozsahu obecná úprava 

(ustanovení § 1888 an. NOZ). Praktická bude pro tyto případy jistě též zcela nová úprava 

postoupení smlouvy dle ustanovení § 1895 an. NOZ. Tento nový institut umožňuje 

převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy jediným právním jednáním. I pro takovýto 

případ postoupení licence (tentokrát tedy jako celé smlouvy) bude zřejmě třeba vyžádat 

souhlas poskytovatele v písemné formě (ustanovení § 2364 NOZ).     

3.7.3. Zastavení licence 

Licenční smlouvu je obecně možno zastavit, neboť zástavou může být každá věc, 

s níž lze obchodovat (§ 1310 odst. 1 NOZ). Zastavení licence je potom zastavením 

pohledávky dle ustanovení § 1335 an. NOZ. Zastavit lze pohledávku, kterou lze 

postoupit. Předpokladem postupitelnosti licence je písemný souhlas poskytovatele 

s postoupením. Ten je tedy též předpokladem zastavitelnosti licence. Smlouva, kterou se 

zastavuje licence, musí mít písemnou formu. To platí pro všechny zástavní smlouvy, 

pokud se zástava neodevzdává věřiteli nebo třetí osobě při uzavření zástavní smlouvy 

(§1314 odst. 1 NOZ). 

3.7.4. Dispozice s licencí při převodu závodu 

 „Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 

z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu“ (§ 502 NOZ). Součástí závodu mohou být věci hmotné i nehmotné, 

licence nevyjímaje. Ve prospěch zásady ochrany závodu (jeho celistvosti) stanoví NOZ 

v ustanovení § 2365 zvláštní výjimku z požadavku na souhlas poskytovatele licence 

s jeho převodem. Převádí-li se tedy závod či jeho samostatná složka, je souhlas 

poskytovatele k převedení licence nutný, jen bylo-li to zvlášť ujednáno.  

                                                 
150 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 505. 
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3.8. Zánik licence 

 Pro zánik licenční smlouvy platí obecná ustanovení NOZ o zániku závazků 

(§ 1908 an.). Licence může v zásadě zaniknout kterýmkoli způsobem, který je 

v soukromém právu možný. Proto se blíže zastavím jen u nejproblematičtějších způsobů 

zániku – výpovědi a odstoupení od smlouvy. 

3.8.1 Výpověď 

Dle ustanovení § 1998 odst. 1 NOZ lze závazek vypovědět, sjednají-li si tak strany 

nebo stanoví-li tak zákon. Ujednání stran o možnosti výpovědi nic dalšího neomezuje, je-

li dostatečně určité, potom platí. Ze zákona lze vypovědět smlouvu, která je uzavřena na 

dobu neurčitou, pokud alespoň jednu stranu zavazuje k plnění nepřetržitému či 

opakovanému, nebo alespoň jednu stranu zavazuje takovou činnost strpět (§ 1999 odst. 1 

NOZ). Každá licenční smlouva (autorskoprávní i jiná) zavazuje poskytovatele strpět 

zásah do jeho výlučného subjektivního práva k určitému nehmotnému statku. Problém je 

tedy v druhé podmínce vypověditelnosti licenční smlouvy, totiž zda může být uzavřena 

na dobu neurčitou. Že to v určitých případech možné je, naznačuje ustanovení § 2370 

NOZ, které pro oblast licenčních smluv speciálně upravuje délku výpovědní doby. Toto 

ustanovení, stejně jako obecná úprava výpovědi, se však z povahy věci užijí pouze pro 

předměty duševního vlastnictví s neomezenou dobou trvání právní ochrany (např. 

ochranná známka či licenční symbolika151), pro oblast práva duševního vlastnictví, kde 

je doba ochrany zásadně časově omezena a kde tedy nelze pojmově uzavírat smlouvy na 

dobu neurčitou, se tato úprava nepoužije. 

Zásadní novinkou je však ustanovení § 2000 odst. 1 NOZ. Toto ustanovení je 

zařazeno v rubrice výpověď. O výpověď se zde vlastně nejedná, ovšem lze říci, že účinky 

uplatnění tohoto ustanovení se výpovědi velmi blíží. Ve skutečnosti tu jde o zvláštní 

případ zrušení smlouvy na dobu určitou ze zákonných důvodů, tedy obdoba výpovědi pro 

smlouvy na dobu určitou. Je-li tedy smlouva uzavřena bez vážného důvodu na dobu 

života nebo na dobu delší deseti let, lze se u soudu domáhat jejího zrušení. Totéž platí 

v případě, že se okolnosti, ze kterých strany vycházely při uzavření takové smlouvy, 

změnily natolik, že nelze po zavázané straně spravedlivě požadovat, aby byla nadále 

smlouvou vázána.   

                                                 
151 Licence na dobu neurčitou? pozn. 103. 



51 

 

3.8.2. Odstoupení od smlouvy 

 Pro autorskoprávní licenční smlouvu obsahuje NOZ v ustanoveních § 2378 an. 

dva zvláštní zákonné důvody umožňující poskytovateli odstoupit od smlouvy – 

odstoupení pro nečinnost nabyvatele a odstoupení pro změnu přesvědčení autora. Obecná 

úprava odstoupení od smlouvy obsažená v ustanoveních § 2001 an. NOZ se samozřejmě 

pro licenci použije také – možnost odstoupit od smlouvy si mohou strany sjednat, nebo 

mohou odstoupit, poruší-li některá ze stran smlouvu podstatným způsobem (§ 2002 odst. 

1 NOZ). Zvláštní úprava § 2378 an. rozšiřuje možnosti autora jako slabší strany 

závazkového právního vztahu od smlouvy odstoupit. 

 Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele je možné pouze v případě, 

že licence byla udělena jako výhradní, nezáleží ovšem na tom zda byla poskytnuta jako 

zavazující či pouze opravňující.152 To, zda byla licence sjednána jako zavazující či pouze 

opravňující má ovšem zásadní vliv na úhradu licenční odměny při odstoupení. Je-li 

licence zavazující, má poskytovatel i přes odstoupení právo na licenční odměnu (§ 2381 

odst. 2 NOZ). Je-li licence pouze opravňující, musí naopak nabyvatel případnou již 

inkasovanou odměnu vrátit z titulu bezdůvodného obohacení (§ 2381 odst. 1 NOZ). Aby 

bylo odstoupení od smlouvy platné, musí být naplněny zákonné podmínky. První 

podmínkou je, že nabyvatel nevyužívá licenci vůbec nebo ji nevyužívá dostatečně. Dále 

musí být tímto nevyužíváním licence značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy 

poskytovatele. Konečně je třeba ze strany poskytovatele učinit vůči nabyvateli výzvu, aby 

licenci v přiměřené lhůtě dostatečně využil a upozornit jej na možnost odstoupení 

v případě marného uplynutí této lhůty. Výzvu není třeba učinit, není-li využití licence 

nabyvatelem možné nebo prohlásil-li tento, že licenci nevyužije (§2378 NOZ). 

  V ustanovení § 2379 upravuje zákon lhůty, kdy nejdříve je možné odstoupení od 

smlouvy realizovat pro různé druhy děl. Při rekodifikaci došlo k vypuštění spojení 

„nestanoví-li smlouva jinak“, které bylo v jinak obsahově shodném bývalém ustanovení 

§ 53 odst. 3 AZ. Na povaze ustanovení to však nic nemění. Je i nadále dispozitivní, 

dispozitivnost je ovšem třeba dovodit z obecných ustanovení NOZ. I nadále si tedy strany 

mohou lhůty pro odstoupení od smlouvy dohodnout jinak.  

Významnější změnou je ovšem vypuštění ustanovení bývalého § 53 odst. 4 AZ. 

Za účinnosti staré úpravy představovalo odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele 

                                                 
152 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 529. 
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výjimku v tom smyslu, že smlouva zanikala až doručením odstoupení, tedy ex nunc. 

V NOZ zvláštní ustanovení o zániku smlouvy při odstoupení pro nečinnost nabyvatele 

chybí, proto je třeba použít obecné ustanovení § 2004 odst. 1 – odstoupením od smlouvy 

se závazek zrušuje od počátku, tedy ex tunc. 

 Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora je zvláštním 

osobnostním právem autora.153 Z toho vyplývá, že právní úprava odstoupení pro změnu 

přesvědčení se uplatní pouze v případě, že poskytovatelem licence je sám autor.154 

Úpravu je dále možno použít pouze v případě, že předmětem licence je dílo dosud 

nezveřejněné, zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny oprávněné osobní 

zájmy autora a že dílo již neodpovídá přesvědčení autora. Toto ustanovení je tedy určitou 

pojistkou, aby autor mohl zabránit zveřejnění díla, pokud by tím byly ohroženy jeho 

osobní zájmy. Osobnostní autorské právo zde tedy ustupuje majetkovému právu dílo užít. 

Odstoupení od smlouvy ovšem není pro autora bez následků. Zaprvé musí nabyvateli 

naradit škodu, která mu odstoupením vznikla (§ 2382 odst. 2 NOZ). Rovněž musí 

nabyvateli nabídnout licenci přednostně v případě, že později opětovně projeví zájem dílo 

licencovat. Neučiní-li tak, není vyloučena odpovědnost za škodu dle obecných ustanovení 

NOZ.  

 Na rozdíl od odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele obsahuje úprava 

odstoupení pro změnu přesvědčení zvláštní ustanovení o okamžiku, kdy nastávají účinky 

odstoupení. Účinky odstoupení nastávají až nahrazením škody nabyvateli nebo 

poskytnutím dostatečné jistoty (§ 2382 odst. 2 NOZ). Písemná forma pro odstoupení již 

není předepsána.  

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora není možné uplatnit u děl 

audiovizuálních (§ 63 odst. 4 AZ) a počítačových programů (§ 66 odst. 7 AZ). 

3.9. Obdobné užití ustanovení o autorskoprávní licenci 

Autorský zákon je koncipován tak, že jeho stěžejní část (celou hlavu první části 

první) tvoří úprava práva autorského, které je vymezeno jako subjektivní právo autora 

k jeho dílu. V hlavě druhé části první jsou pak upravena práva s autorským právem 

související. Ta se od práva autorského liší svým předmětem. Rozlišují se práva 

                                                 
153 ŠEBELOVÁ, pozn. 7, str. 47. 
154 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 534. 
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autorskému právu příbuzná155 – práva umělce k jeho uměleckému výkonu a další práva 

s autorským právem související – právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu, právo 

rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání a právo nakladatele na odměnu 

v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu.156 

Hlava třetí části první AZ upravuje zvláštní právo pořizovatele databáze, které je 

majetkovým právem sui generis bez osobnostněprávního rozměru.157 

 Práva upravená v hlavě druhé a třetí mají s autorským právem společné to, že 

v praxi vzniká potřeba tato práva licencovat podobně jako právo autorské. Vzhledem 

k tomu, že se v těchto případech jedná o duševní vlastnictví, není při licencování těchto 

práv problém užít obecnou úpravu nového sjednoceného typu licenční smlouvy dle 

§ 2358 NOZ. Při licencování těchto práv je však třeba nezapomenout na to, že se na ně 

v určitém rozsahu užije i zvláštní úprava pro licence autorskoprávní. Vyplývá to 

z ustanovení § 2387 – 2389 NOZ. Pro práva výkonných umělců se obdobně užije úprava 

autorskoprávní licence v celém rozsahu, s jedinou výjimkou – umělec nemá zákonné 

právo na autorskou rozmnoženinu. Pro zvukové a zvukově obrazové záznamy a pro 

rozhlasové a televizní vysílání se kromě práva na autorskou rozmnoženinu nepoužije ani 

úprava zvláštních způsobů pro odstoupení od smlouvy. Stejný rozsah použití úpravy 

autorskoprávní licence platí i pro databáze, v tomto případě je však možné ji použít toliko 

přiměřeně.   

                                                 
155 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 639. 
156 TELEC, TŮMA, pozn. 9, str. 48. 
157 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 718. 
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4. LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ 

 Licenční smlouva nakladatelská představuje zvláštní podtyp autorskoprávní 

licenční smlouvy.158 Jedná se o nejstarší druh licenční smlouvy, jehož priorita ovšem 

v poslední době poněkud ustupuje.159 Nakladatelská smlouva je upravena v ustanoveních 

§ 2384 – 2386 NOZ. Tato úprava se použije v případě, kdy je možno určitou 

autorskoprávní licenční smlouvu klasifikovat jako smlouvu nakladatelskou. Pokud bude 

takto možno klasifikovat pouze určitou část licenční smlouvy, použije se zvláštní úprava 

pouze na tuto část. 

 Autorskoprávní licence je nakladatelskou smlouvou ex lege, pokud splňuje 

zákonná kritéria. Zaprvé je nakladatelská smlouva vymezená způsoby užití díla – 

nakladatelskou smlouvou se uděluje oprávnění pouze k rozmnožování a rozšiřování díla. 

Za druhé, předmětem smlouvy může být jen autorské dílo spadající do některé skupiny 

děl, které jsou taxativně160 vyjmenovány v ustanovení § 2384 odst. 1 NOZ – musí jít o 

dílo slovesné, hudebně dramatické, hudební, výtvarné, fotografické nebo o dílo vyjádřené 

způsobem podobným fotografii. Za třetí, nejedná se o udělení licence k provedení 

výkonnými umělci.  

 Pro nakladatelskou smlouvu platí nevyvratitelná domněnka nevýhradnosti, pokud 

je smlouva uzavřena v písemné formě a pokud neobsahuje výslovné ujednání o 

nevýhradnosti. Nevýhradní nakladatelskou licenci lze tedy uzavřít ústně (potom zákonná 

domněnka nenastupuje) nebo písemně s výslovným ujednáním její nevýhradnosti – 

potom je dispozitivní ustanovení § 2384 odst. 2 NOZ vyloučeno dohodou stran. Zákonná 

domněnka se též neuplatní v případě smlouvy, jíž se uděluje licence k rozmnožování a 

rozšiřování autorského díla v periodické publikaci. 

 Významné právo autora na autorskou korekturu zakotvuje ustanovení § 2385 

NOZ. Jedná se o právo osobnostní,161 spočívající v posledním prohlédnutí díla autorem 

před jeho vydáním a v případné tvůrčí úpravě do konečné podoby. Jedná se o součást 

tvorby.162 Z tohoto důvodu náleží toto právo pouze autorovi a neuplatní se v případě, kdy 

je na straně poskytovatele nakladatelské smlouvy jiná osoba než autor. Zákon ovšem 

                                                 
158 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 540. 
159 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 168. 
160 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 541. 
161 ŠEBELOVÁ, pozn. 7, str. 47. 
162 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 547. 
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neumožňuje jakoukoli změnu díla v rámci autorské korektury. Tato změna musí být 

pouze drobná, nesmí se jí měnit povaha díla a nesmí vyvolat na straně nabyvatele potřebu 

vynaložení nepřiměřených nákladů. Odepření práva na autorskou korekturu nabyvatelem 

má závažné následky – autor může odstoupit od smlouvy. To však jen v případě, že by 

užití díla v podobě před autorskou korekturou představovalo užití díla způsobem 

snižujícím jeho hodnotu (§ 2385 odst. 2 NOZ). Toto právo je projevem osobnostního 

práva autora na užití díla jinou osobou pouze způsobem nesnižujícím hodnotu díla 

(ustanovení § 11 odst. 3 NOZ). 

  Zvláštní ustanovení o zániku nakladatelské licenční smlouvy obsahuje ustanovení 

§ 2386 NOZ. Uplatní se v případě, že je množstevní rozsah licence omezen na určitý 

počet rozmnoženin a ty jsou rozebrány předtím, než licence zanikne jiným způsobem. 

V případě, že licence trvá, ale rozmnoženiny jsou rozebrány, může poskytovatel 

navrhnout změnu licenční smlouvy zvýšením množstevního rozsahu. Nedohodnou-li se 

strany na změně smlouvy, zaniká tato uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy poskytovatel 

nabyvatele ke změně smlouvy vyzval. Toto ustanovení má význam zejména v případě 

nakladatelské smlouvy výhradní, kdy umožňuje poskytovateli vyvázat se ze smlouvy, 

která již neumožňuje efektivní využití jeho duševního vlastnictví. Použije se ale také u 

nakladatelských smluv nevýhradních.  
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5. LICENCE KOLEKTIVNÍ A HROMADNÁ 

 Zvláštní skupinu licenčních smluv tvoří licenční smlouvy kolektivní a hromadné. 

Ty jsou upraveny v ustanoveních § 100 odst. 1 písm. h a § 101 AZ. Od běžných, 

individuálních, licenčních smluv se liší povahou předmětu a subjektů. Za prvé, 

poskytovatelem hromadné nebo kolektivní smlouvy je vždy kolektivní správce. Za druhé, 

předmět v případě hromadné smlouvy, nebo subjekty v případě kolektivní smlouvy 

nejsou zcela individualizovány. Kolektivní a hromadné smlouvy představují určitou 

výjimku z požadavku určitosti právních úkonů.163 Potřebnost legislativního zakotvení 

institutu kolektivních a hromadných smluv vyplývá z potřeby jednorázového užití mnoha 

děl mnoha uživateli. To je ostatně i základní důvod, proč existuje kolektivní správa 

autorských práv obecně. Bez institutu kolektivních a hromadných děl by mnohdy vůbec 

nebylo možno užít autorská díla způsoby, které jsou dnes zcela běžné – rádiové vysílání, 

veřejné hudební produkce apod., jde zde tedy o zjednodušení mezilidských majetkových 

vztahů při nakládání s předměty duševního vlastnictví.164  

Hromadné a kolektivní smlouvy musejí být uzavřeny v písemné formě pod sankcí 

absolutní neplatnosti (§ 101 odst. 1 a 5 AZ). Jde vždy o licenční smlouvy nevýhradní (§ 

101 odst. 8 AZ). 

 Hromadná licenční smlouva je upravena v § 101 odst. 4 AZ. Ten praví, že 

kolektivní správce poskytuje smlouvami oprávnění k výkonu práva užít předměty 

ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany, 

k nimž takové právo kolektivně spravuje. Dle teorie165 je hromadnou smlouvou pouze 

taková, kterou kolektivní správce uděluje licenci ke všem předmětům ochrany, běžně se 

hovoří o licenci k celému „repertoáru“ správce.166 Předmět hromadné licenční smlouvy 

tedy není určen individuálně, nýbrž jen odkazem na soubor kolektivním správcem 

spravovaných nehmotných statků, který se může v průběhu času měnit.167 Spíše 

hypoteticky je však třeba uvažovat i smlouvu k pouhé části repertoáru kolektivního 

správce. Bude-li tato část repertoáru vymezena hromadně, nikoli individuálně, je třeba 

dle mého názoru takovou smlouvu považovat za smlouvu hromadnou. Bude-li naproti 

                                                 
163 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 820. 
164 TELEC, pozn. 4, str. 116. 
165 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 820, CHALOUPKOVÁ, HOLÝ, pozn. 15, str. 166. 
166 TELEC, pozn. 4, str. 115. 
167 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 820. 
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tomu část repertoáru kolektivního správce vymezena individuálně, tedy výčtem 

licencovaných předmětů ochrany, půjde o smlouvu individuální. O hromadnou licenční 

smlouvu samozřejmě nejde v případě, kdy je na straně poskytovatele někdo jiný než 

kolektivní správce a to ani tehdy zní-li smlouva na všechna díla poskytovatele. U takové 

smlouvy je třeba též zvážit, zda není neplatná pro neurčitost, zda jí nechybí podstatná 

obsahová náležitost určení díla. 

 Kolektivní licenční smlouva je smlouva mezi kolektivním správcem a 

právnickou osobou sdružující uživatele duševního vlastnictví. Zvláštností této smlouvy 

je mnohost osob, kterým z ní vyplývá oprávnění užít určitý nehmotný statek. Smluvní 

stranou na straně nabyvatele je sice sdružení uživatelů, oprávnění z licence však nenabývá 

toto sdružení, nýbrž přímo uživatelé, kteří jsou ve sdružení sdruženi.168  

Kolektivnímu správci je ustanovením § 100 odst. 1 písm. h AZ uložena 

kontraktační povinnost spočívající v povinnosti uzavírat licenční smlouvy s uživateli 

ohledně nehmotných statků, které spravuje. Jinými slovy kolektivní správce nemá právo 

upírat nikomu právo užít jím spravované statky. Z této kontraktační povinnosti 

kolektivního správce však existují výjimky. Předně výjimka § 101 odst. 3 AZ. Kolektivní 

správce tak nemá povinnost uzavřít s uživatelem licenční smlouvu, pokud by to bylo 

v rozporu s oprávněnými zájmy všech zastupovaných nositelů práv (to pro případ smluv 

kolektivních a hromadných) nebo se zájmy konkrétního jednoho nositele práv pro případ 

individuálních smluv. Další zvláštní výjimka z kontraktační povinnosti kolektivního 

správce je stanovena pro kolektivní smlouvy v odst. 4. Kolektivní správce není povinen 

uzavřít smlouvu se sdružením uživatelů, pokud to po něm nelze spravedlivě požadovat 

pro zanedbatelný počet sdružených uživatelů. To je poněkud paradoxní. Ve vztahu ke 

každému jednomu jednotlivému uživateli kolektivní správce kontraktační povinnost má, 

tedy musí s ním uzavřít samostatnou smlouvu, ale ve chvíli, kdy se dva takoví uživatelé 

sdruží, má kolektivní správce právo je odmítnout. Navíc lze pochybovat i o tom, zda 

samotné kritérium počtu uživatelů je vhodné.  

  

    

 

                                                 
168 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 825. 
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6. SMLUVNÍ VZTAHY MEZI KOLEKTIVNÍM SPRÁVCEM A 

ZASTUPOVANÝM 

 V předchozí kapitole bylo pojednáno o smluvních vztazích mezi kolektivním 

správcem a uživatelem autorského díla. Smluvní vztahy však existují též mezi 

kolektivním správcem a nositeli práv k dílům, která kolektivní správce spravuje. 

Oprávnění kolektivního správce ke správě práv může vzniknout ze zákona nebo na 

základě smlouvy s nositelem práva. Kolektivní správa vzniklá ze zákona se označuje jako 

povinná kolektivní správa, kolektivní správa vzniklá smlouvou se označuje jako 

dobrovolná kolektivní správa.  

Kolektivní správce je samozřejmě ze zákona povinen provádět povinnou 

kolektivní správu. Tuto povinnost má však i v případě dobrovolné správy práv. Zákonem 

je mu totiž uložen zvláštní smluvní přímus spočívající v tom, že pokud jej nositel práva 

požádá o zastupování, je kolektivní správce povinen tuto žádost přijmout a uzavřít 

s nositelem práva smlouvu o dobrovolné kolektivní správě. Tato povinnost kolektivního 

správce je korigována tím, že nositel práva musí prokázat, že došlo k příslušnému užití 

předmětu ochrany. To proto, aby se vyloučilo zastupování např. takových nositelů práv, 

u nichž by náklady správy přesáhly výnosy z užití jejich děl, což by bylo v rozporu se 

zájmy ostatních zastupovaných nositelů práv.169  

 Dobrovolná kolektivní správa vzniká na základě smlouvy, která má povahu 

smlouvy komisionářské. Dovozuje se to z ustanovení § 100 odst. 2 AZ. Předmětem 

smlouvy je obstarání určité záležitosti (správy autorských práv) kolektivním správcem ve 

prospěch nositele těchto práv. Nositel práv tedy neuděluje kolektivnímu správci 

oprávnění užít dílo, nýbrž mu pouze ve smlouvou vymezeném rozsahu svěřuje výkon 

správy tohoto práva. Kolektivní správce zastupuje nositele práv svým jménem na jeho 

účet, jde tedy o zastoupení nepřímé. Znamená to, že uživatelé, kteří chtějí užít spravovaná 

díla, vstupují do smluvních vztahů přímo s kolektivním správcem. Mezi nimi a nositeli 

práv žádný právní vztah není.170 Podstatnou odchylkou smlouvy o dobrovolné kolektivní 

správě od typové komisionářské smlouvy dle ustanovení § 2455 NOZ je to, že kolektivní 

správa práv je vykonávána nevýdělečně. Kolektivnímu správci za výkon kolektivní 

                                                 
169 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 800. 
170 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 807. 



59 

 

správy nenáleží odměna, má právo pouze požadovat náhradu účelně vynaložených 

nákladů. Jedná se tedy spíše o inominátní smlouvu s prvky komise. 

 Základní povinnosti kolektivního správce vyplývající se smlouvy o dobrovolné 

kolektivní správě jsou tyto: Zastupovat nositele „při výkonu jejich majetkových práv, 

vybírat odměny z uzavřených licenčních smluv, popř. je vymáhat, vybrané odměny 

rozúčtovat a vyplatit nositelům práv.“171 Výše odměn za užití spravovaných děl uživateli 

je věcí smluvního konsenzu mezi kolektivním správcem a uživatelem díla. Kolektivní 

správce je však povinen uzavírat smlouvy s uživateli za přiměřených a rovných 

podmínek. Proto vydává každý kolektivní správce tzv. sazebníky odměn, v nichž se výše 

odměn stanovují paušálně pro obdobné situace užití. Rozúčtování odměn mezi nositele 

práv probíhá podle tzv. rozúčtovacích řádů, které si kolektivní správci rovněž vydávají 

sami. Nutnost existence těchto řádů vyplývá z toho, že kolektivní správce je povinen 

zastupovat nositele práv za rovných podmínek (§ 100 odst. 1 písm. d AZ). Každému 

nositeli práv by se tedy z vybraných odměn mělo dostat právě tolik, kolik odpovídá 

rozsahu užití jeho děl v daném rozúčtovacím období.  

Za typ smluvního vztahu mezi kolektivním správcem a zastupovaným je možno 

považovat též smlouvu o účasti na osobě kolektivního správce, kterou zásadně 

předpokládá ustanovení § 97 odst. 8 AZ. Kolektivní správce musí mít vždy určitou právní 

formu, pro jeho nevýdělečnou povahu se pro něj hodí např. forma spolku dle NOZ (např. 

OSA). Účast na osobě kolektivního správce není předpokladem zastupování, ale dává 

nositeli práv určité výhody. Např. možnost účasti v orgánech kolektivního správce a s tím 

související možnost ovlivnění vnitřních předpisů spolku jako např. rozúčtovacího řádu 

apod. 

Jak již bylo řečeno, není kolektivní správa výdělečnou činností, její výkon 

výdělečným způsobem je zákonem zakázán. Zákaz výdělečnosti se ovšem vztahuje právě 

pouze k výkonu kolektivní správy. Kolektivní správce však může provozovat i jinou 

činnost a to i výdělečného charakteru jako činnost vedlejší na základě živnostenského či 

obdobného oprávnění. Poměrně časté je, že správce takto vykonává činnost agentury, 

tedy že na základě smlouvy s nositeli práv zprostředkovává pro ně příležitosti k uzavírání 

licenčních smluv a inkasuje pro ně odměny za užití jejich děl, přičemž si ponechává 

sjednanou smluvní odměnu za tuto činnost, tzv. provizi. Tento typ smluv o agenturním 

                                                 
171 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 799. 
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zastupování je tedy třeba zásadně odlišovat od smluv o kolektivní správě. V případě 

smluv o agenturním zastupování se jedná o typovou smlouvu o zprostředkování dle 

ustanovení § 2445 an. NOZ.  
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7. SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

 Doposud se práce zabývala smluvními vztahy vznikajícími při užití autorského 

díla. Neméně důležitou součástí smluvního práva autorského jsou ale též vztahy 

vznikající při vytvoření díla. Smluvní vztahy z vytvoření a z užití autorského díla je třeba 

zásadně odlišovat.172 Zatímco pro užití autorského díla obsahuje NOZ úpravu speciálního 

smluvního typu licenční smlouvy, pro vytvoření autorského díla zvláštní smluvní typ 

nenalezneme v NOZ ani v jiném právním předpisu. Pro smlouvu o vytvoření autorského 

díla se tedy použije obecná úprava smlouvy o dílo, kterou nalezneme v ustanoveních 

§ 2586 an. NOZ. 

 Pro zhodnocení možnosti použití úpravy typové smlouvy o dílo na smlouvu, 

jejímž předmětem je vytvoření autorského díla, je důležité analyzovat, co vlastně zákon 

rozumí pojmem dílo. Předně je třeba odlišovat pojem dílo ve smyslu autorského zákona 

a NOZ. Autorský zákon vymezuje pojem autorského díla173 v ustanovení §2 odst. 1 jako 

„jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, který je vyjádřen v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě.“ Z toho vyplývá, že autorské dílo nemusí být vyjádřeno 

prostřednictvím hmotného předmětu, nemusí být hmotně zachyceno. Velmi často 

autorské dílo hmotně zachyceno bude (povídka či hudební skladba vytištěna na papíře, 

nahrána na CD apod.), v takovém případě je ovšem třeba striktně rozlišovat autorské dílo 

jako nehmotný výsledek tvůrčí činnosti a hmotný substrát, na němž je eventuálně 

zachyceno.174 Jinými slovy, autorské dílo je vždy nehmotným předmětem právních 

vztahů, ať už je hmotně zachyceno nebo není.  

 Dle NOZ (ustanovení § 2587) se dílem rozumí „zhotovení určité věci, nespadá-li 

pod kupní smlouvu, a dále oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.“ Je 

třeba rozlišovat předmět přímý, jímž je určitá činnost a předmět nepřímý smlouvy o dílo, 

jímž je výsledek této činnosti. Předmětem nepřímým může být určitá věc – hmotná i 

nehmotná, ale rovněž i „jiný výsledek“ činnosti. Tím může být rovněž autorské dílo jako 

výtvor, jiná majetková hodnota. V případě, že bude předmětem smlouvy o dílo vytvoření 

autorského díla zachyceného na hmotném substrátu, bude mít smlouva vlastně předměty 

dva. Přímým plněním bude vytvoření autorského díla jako jiného (nehmotného) výsledku 

                                                 
172 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 487. 
173 které se ovšem ve většině textu předpisu označuje legislativní zkratkou dílo 
174 TELEC, TŮMA, pozn. 9, str. 30. 
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činnosti a nepřímým plněním bude zhotovení hmotného substrátu, na němž bude dílo 

zachyceno, tedy zhotovení věci. Podle NOZ nemusí být dílo hmotně zachyceno, jeho 

úpravu lze tedy na smlouvu o vytvoření autorského díla použít vždy. Rovněž starý 

občanský zákoník nevyžadoval pro smlouvu o dílo hmotné zachycení výsledku činnosti 

zhotovitele,175 pročež bylo použití jeho úpravy na smlouvu o vytvoření autorského díla 

rovněž vhodné. Předmětem (nepřímým) obchodní smlouvy o dílo však mohl být pouze 

hmotně zachycený výsledek činnosti (§ 536 odst. 2 ObchZ). V případě, že tedy autorské 

dílo nemělo být hmotně zachyceno, nebylo možno použít úpravu typové obchodní 

smlouvy o dílo.176 Byly-li však práva a povinnosti stran dostatečně specifikovány, jednalo 

se o smlouvu nepojmenovanou (§ 269 odst. 2 ObchZ) s prvky obchodní smlouvy o dílo.   

 Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo dle NOZ jsou dostatečné určení 

předmětu díla a ujednání o úplatnosti smlouvy.177 Cena je ujednána dostatečně určitě, je-

li ujednán alespoň způsob jejího určení, nebo je-li stanovena alespoň odhadem. Možné je 

též uzavření smlouvy o dílo bez určení výše ceny, potom platí za ujednanou cena placená 

za totéž nebo srovnatelné dílo za obdobných smluvních podmínek (§ 2586 odst. 2 NOZ). 

Výslovné ujednání o bezplatnosti tedy není možné. Případná smlouva, dle které by měl 

zhotovitel provést dílo bezplatně, by byla smlouvou nepojmenovanou s prvky smlouvy o 

dílo.  

Vzhledem k tomu, že smlouva o vytvoření díla je vždy smlouvou o dílo 

s nehmotným výsledkem, má pro ni zásadní význam zvláštní úprava pro dílo 

s nehmotným výsledkem v ustanoveních § 2631 – 2635 NOZ. Dle ustanovení § 2631 

postupuje zhotovitel tak, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku 

určeného ve smlouvě. Povinnost odborné péče zhotovitele je stanovena u smlouvy o dílo 

s nehmotným výsledkem výslovně, přestože se nejedná o specifikum tohoto typu 

smlouvy, ale je třeba s odbornou péčí postupovat u všech typů děl.178  

Zvláštní úpravu pro předání díla obsahuje NOZ v ustanovení § 2632 – „dílo 

s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní 

                                                 
175 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 486, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2010. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-311-0, str. 25. 
176 ŠTENGLOVÁ, pozn. 175, str. 24. 
177 ŠTANDERA, Jan. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-519-0, str. 2, ŠTENGLOVÁ, pozn. 175, str. 28. 
178 VOJČÍK, Peter. Zmluva o dielo s nehmotným výsledkom vo svetle nového Občianského zákonníka 

Českej republiky. In: JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vydání Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2012, s. 44-63. ISBN 978-80-86855-87-5, str. 49. 
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objednateli jeho užití.“ Okamžik dokončení díla upravuje ustanovení § 2605 NOZ pro 

díla s hmotným i nehmotným výsledkem – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu.  

V otázce předání díla odkazuje zákon na obdobné použití ustanovení o kupní 

smlouvě pro případ, že předmětem díla je věc. Tato úprava se tedy použije pro hmotný 

nosič, na němž je dílo zachyceno, pro dílo samotné se užije úprava zvláštní. Umožnění 

užití díla předpokládá za prvé jeho faktické zpřístupnění objednateli. V případě, že dílo 

nemá být hmotně zachyceno, se tak může stát např. zpřístupněním přes internet. 

Umožnění užití díla (autorského) ale předpokládá rovněž udělení licence autorem 

(zhotovitelem) objednateli. Existenci licence zákon předpokládá pro užití, které odpovídá 

účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo (ustanovení § 2634 NOZ a § 61 AZ). Tato 

ustanovení jsou ovšem dispozitivní a lze si např. sjednat, že nabyvatel může oprávnění 

dílo užít získat pouze samostatnou licenční smlouvou. To ovšem znamená, že dokud není 

příslušná licence udělena, nelze dílo považovat za předané, tedy řádně provedené 

(ustanovení § 2604 NOZ). To může mít důsledky např. pro prodlení zhotovitele. 

Zajímavé je též srovnání obou výše uvedených ustanovení zakotvujících 

domněnku poskytnutí licence. V autorském zákoně je užito výrazu „platí“, který v NOZ 

označuje domněnku nevyvratitelnou, ovšem pouze v rámci tohoto předpisu, domněnku v 

§ 61 AZ je i přes použití tohoto výrazu třeba považovat za vyvratitelnou.179 V NOZ je 

pak na vyvratitelnost poukázáno použitím spojení „má se za to“. Obě ustanovení se ale 

liší v rozsahu své použitelnosti. Ustanovení § 61 AZ lze použít pouze při vytvoření 

autorského díla autorem. Nikoli pro práva s autorským právem souvisejícím, tedy 

například pro smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu.180 Žádné z ustanovení AZ 

neodkazuje na obdobné použití § 61. Použití ustanovení § 2634 NOZ však pro takovou 

smlouvu vyloučeno není.  

Vzhledem k všudypřítomnosti předmětů duševního vlastnictví zakotvuje NOZ v 

§ 2633 pravidlo, že výsledek činnosti zhotovitele, je-li jím předmět duševního vlastnictví, 

může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli bylo-li to ujednáno anebo, 

pokud smlouva neobsahuje výslovný zákaz takové činnosti zhotovitele, není-li to 

v rozporu s objednatelovými zájmy. 

                                                 
179 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 579. 
180 KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. 

vydání. Olomouc: ANAG, 2011. Edice právo. ISBN 978-807-2636-877, str. 50-51. 
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8. SMLUVNÍ VZTAHY MEZI SPOLUAUTORY 

 Spoluautorské dílo vzniká společnou tvůrčí činností minimálně dvou fyzických 

osob. Výsledkem této činnosti je jediné autorské dílo, k němuž vzniká jediné, nedělitelné 

autorské právo, které ovšem náleží všem spoluautorům společně a nerozdílně (§ 8 odst. 1 

AZ). Mezi spoluautory vznikají rozličné smluvní vztahy, jak při vytváření díla, tak při 

jeho užití.  

Pro vznik spoluautorského díla stačí objektivní naplnění pojmových znaků 

spoluautorství, činnost spoluautorů tedy nemusí být vědomá, tedy ani volní.181 Zpravidla 

se však o činnost volní jednat bude.182 Bude-li tomu tak, bude spoluautorské dílo vždy 

vznikat na základě smlouvy mezi spoluautory. Tuto smlouvu je možno klasifikovat jako 

smlouvu o společnosti dle ustanovení § 2716 an. NOZ, zdaleka ne všechna ustanovení o 

smlouvě o společnosti v NOZ lze na smlouvu mezi spoluautory použít. Je to dáno 

existencí zvláštní úpravy v AZ i některými zásadami autorského práva. Žádnou zvláštní 

formu pro tuto smlouvu zákon nevyžaduje, písemná forma bude v praxi spíše 

výjimkou.183 Velmi časté bude uzavření smlouvy jednáním pouze konkludentním. 

V konečném důsledku se mohou vzájemná práva a povinnosti stran spoluautorské 

smlouvy obdobně řídit též ustanoveními NOZ o spoluvlastnictví, neboť úprava smlouvy 

o společnosti na tato ustanovení odkazuje (§ 2721 NOZ).  

Závazek spoluautora ze smlouvy o vytvoření spoluautorského díla spočívá ve 

výkonu tvůrčí činnosti, která směřuje k vytvoření díla. Zaváže-li se spoluautor k činnosti 

v určitém rozsahu a ten následně nedodrží, není možno neuskutečněnou činnost právně 

vynutit. To vyplývá z povahy duševní tvůrčí činnosti.184  

Odpadne-li některý ze spoluautorů před dokončením díla, vzniká otázka, zda lze 

dosavadní výsledek jeho tvůrčí činnosti použít. Předně je zde třeba zkoumat, zda lze 

dosavadní dílčí výsledek tvorby spoluautora oddělit. Pokud ano, může každý ze 

spoluautorů se svou částí nakládat samostatně, byť se nemusí jednat o autorské dílo ve 

smyslu autorského zákona. Bude-li tedy odpadnuvší spoluautor chtít vyloučit použití 

svého příspěvku, může jej jednoduše oddělit. Záležet bude ale též na obsahu původní 

dohody mezi spoluautory, zda z ní nevyplývá povinnost spoluautora příspěvek ponechat. 

                                                 
181 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, KŘESŤANOVÁ, pozn. 14, str. 70. 
182 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 116. 
183 KNAP, Karel. Smluvní vztahy v autorském právu. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967, str. 283. 
184 KNAP, pozn. 183, str. 284. 
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Pokud dílčí výsledek tvorby oddělit nepůjde, bude zřejmě třeba vyžádat zvláštní 

souhlas odpadnuvšího spoluautora k dokončení díla. Souhlas k dokončení díla totiž 

nevyplývá ze samotné existence dohody mezi spoluautory.185 Nutnost souhlasu lze 

dovodit z ustanovení § 11 odst. 2 AZ. Dokončením díla bez souhlasu odpadnuvšího 

autora by mohlo dojít k zásahu do jeho osobnostního práva na nedotknutelnost díla. Též 

ustanovení § 58 odst. 5 AZ podporuje závěr, že souhlas je nutný. Toto ustanovení sice 

dopadá na poněkud jinou situaci, ale lze z něj dovodit, že obecně je souhlas k dokončení 

díla nutný, ledaže zákon stanoví v tomto směru výjimku, jako právě ustanovení § 58 

odst. 5 pro díla zaměstnanecká. Pokud dojde k dokončení díla bez souhlasu odpadnuvšího 

spoluautora či přes jeho výslovný zákaz může takový spoluautor přinejmenším zabránit 

užití takového díla po jeho dokončení, neboť pro užití díla spoluautorského je třeba 

souhlasu všech spoluautorů, tedy i těch, kteří v průběhu tvorby odpadli, ale jejichž tvůrčí 

vklad do díla byl využit. 

Pro nakládání se spoluautorským dílem je zásadní princip jednomyslnosti. 

Nakládáním s dílem se rozumí jakákoli dispozice s ním, tedy jak svolení k užití, tak 

souhlas se zásahem do osobnostních práv.186 Ustanovení zakotvující princip 

jednomyslnosti má kogentní povahu187 a odlišuje režim spoluautorského díla od režimu 

rozhodování ve společnosti (§ 2729 NOZ) i ve spoluvlastnictví (ustanovení § 1128 odst. 1 

NOZ), kde platí zásadě princip většinový. Ujednání spoluautorů, kterým by zaváděli 

většinové rozhodování o nakládání s dílem, by bylo neplatné. Výjimku z principu 

jednomyslnosti představuje právo spoluautorů domáhat se u soudu nahrazení vůle 

spoluautora, který bez vážného důvodu brání nakládání s dílem. Rovněž práva z porušení 

autorského práva ke spoluautorskému dílu nemusí uplatňovat všichni spoluautoři 

společně, k jejich uplatnění je oprávněn i každý z nich sám (§ 8 odst. 4 NOZ). 

Spoluautorské právo je nedílné, společné výnosy z nakládání s ním ovšem nikoli. 

Každému ze spoluautorů náleží určitý podíl na těchto výnosech. Výši tohoto podílu určuje 

primárně dohoda mezi spoluautory. Pokud dohoda není, jsou podíly úměrné velikosti 

tvůrčích příspěvků jednotlivých spoluautorů. Pokud nejsou jednotlivé příspěvky 

rozlišitelné, potom platí, že jsou podíly stejné (§ 8 odst. 5 AZ). 

                                                 
185 KNAP, pozn. 183, str. 285. 
186 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 121. 
187 TELEC, TŮMA, pozn. 8, str. 120. 
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ZÁVĚR 

 Rekodifikace soukromého práva je nepochybně jednou z největších změn našeho 

právního řádu od listopadu 1989. Zásah do soukromého práva provedený novým 

občanským zákoníkem je obrovský a nevyhnul se ani smluvnímu právu autorskému. 

Rozsah změn v této právní oblasti je ale menší, než se může na první pohled zdát. 

 Předně je třeba říci, že rekodifikace zásadním způsobem nemění samotnou 

podstatu smluvních typů, které byly doposud používány ve smluvním právu autorském. 

Při vytváření autorských děl se nadále použije úprava typové smlouvy o dílo. Pro 

nakládání s díly pak typová licenční smlouva. K dílčím změnám v rámci úpravy 

jednotlivých smluvních typů však dochází.  

Pro licenční smlouvu je zřejmě nejdůležitější změnou odstranění roztříštěné 

dřívější úpravy, která rozlišovala více smluvních typů podle předmětu. Nová jednotná 

úprava licenční smlouvy je využitelná pro všechny předměty duševního vlastnictví, pro 

práva průmyslová, práva k autorským dílům i práva s autorským právem související. 

Úprava typové autorskoprávní licenční smlouvy dříve obsažená ve zrušených 

ustanoveních § 46-53 AZ byla prakticky celá převzata do textu NOZ, přičemž došlo 

většinou pouze ke změně slovosledu nebo drobným jazykovým úpravám. Někde byla 

stará úprava přejata i s jejími nedokonalostmi (např. zužující označení poskytovatele jako 

autora), tady mohl být zákonodárce důslednější. V jiných případech lze vítat zpřesnění 

textu (např. vypuštění výrazů on…). Věcných změn je ale pomálu. Jmenovat lze např. 

změnu kvality domněnky výhradnosti nakladatelské licence. 

 Úprava smlouvy o dílo doznala rovněž změn. Nová úprava je v podstatě 

sloučením úpravy občanskoprávní smlouvy o dílo v SOZ a obchodní smlouvy o dílo 

v ObchZ. Pro smlouvu o vytvoření autorského díla je nejdůležitější, že se ze SOZ přejímá 

možnost uzavřít smlouvu o dílo i v případě děl, která nemají být hmotně zachycena, 

z ObchZ zase zvláštní úprava smluv o dílo s nehmotným výsledkem, která v kontextu 

s odpadnutím požadavku hmotného zachycení díla dostává nový rozměr.  

 Z koncepčních změn v novém občanském zákoníku, které mají nepřímý dopad do 

oblasti smluvního práva autorského, je nové pojetí právního pojmu věci. NOZ opouští 

úzké materialistické pojetí starého občanského zákoníku a nově zahrnuje pod tento pojem 

i předměty bez hmotné podstaty. Předmět soukromoprávních vztahů tím však 

nevyčerpává. Právě autorská díla pod pojem věci zařadit nelze, neboť nejsou plně 
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oddělitelná od osoby tvůrce a tudíž nemohou splnit zákonnou definici pojmu věci. Licenci 

však pod pojem věci podřadit lze. 

Pro vztah obecného režimu vlastnického práva dle NOZ a režimu absolutního 

subjektivního práva autora k dílu platí, že tyto režimy nelze směšovat. Vykazují sice 

určité podobnosti, autorské právo však tvoří zvláštní svébytný systém ochrany 

nehmotných statků a rozhodně nebude nahrazeno obecnou vlastnickou ochranou podle 

občanského zákoníku. Definici vlastnického práva v NOZ je třeba vykládat spíše 

restriktivně. To má zásadní význam i pro zabránění setření rozdílu mezi absolutními a 

subjektivními právy. Licence jako pohledávka, tedy právo relativní, se i nadále bude 

převádět postoupením smlouvy či eventuálně samotné pohledávky, nikoli pomocí kupní, 

směnné či darovací smlouvy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

NOZ, nový občanský zákoník, občanský 

zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

AZ, autorský zákon 

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu 

autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 

SOZ, starý občanský zákoník, občanský 

zákoník z r. 1964 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 

ObchZ, obchodní zákoník 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní 

zákoník. 
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ABSTRAKT – SMLUVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ 

 Diplomová práce se zabývá smluvními závazky v oblasti autorského práva. Jejím 

účelem je popis právní úpravy nejfrekventovanějších smluvních typů v autorském právu. 

Cílem práce je porovnání právní úpravy smluvního práva autorského před rekodifikací 

soukromého práva v české republice, která byla provedena novým občanským 

zákoníkem, a po ní a upozornění na nejdůležitější koncepční změny nového kodexu ve 

vztahu k smluvnímu právu autorskému. 

 Práce se skládá z osmi kapitol. Kapitola první obsahuje stručný přehled 

vnitrostátní právní úpravy smluvního práva autorského. Druhá kapitola vysvětluje 

nejdůležitější koncepty autorského práva s vazbou na právo smluvní – pojem 

subjektivního práva autorského a zákazu jeho převoditelnosti, pojem licence a souhlasu 

v autorském právu. Zařazeno je sem též pojednání o novém pojetí právního pojmu věci a 

na něj navazujícího pojmu vlastnického práva v novém občanském zákoníku ve vztahu 

k autorskému dílu a licenci. 

 Kapitoly třetí až osmá obsahují popis úpravy nejčastějších smluvních typů 

autorského práva. Stěžejní je kapitola třetí, která podrobně rozebírá licenční smlouvu. Je 

zde upozorněno na specifika kontraktačního procesu při uzavírání licenčních smluv a na 

některé již tradičně sporné otázky, zejména v oblasti rozsahu licenčního oprávnění, 

převoditelnosti licence a zániku licenčního závazku.  

Čtvrtá kapitola se věnuje zvláštnímu podtypu autorskoprávní licenční smlouvy, 

smlouvě nakladatelské. Pátá a šestá kapitola popisují smluvní závazky vznikající při 

kolektivní správě práv. Pátá kapitola se věnuje zvláštním smlouvám při užití statků 

kolektivně spravovaných – licencím hromadným a kolektivním, šestá kapitola se 

zaměřuje na smlouvy zakládající dobrovolnou kolektivní správu. V sedmé kapitole se 

práce věnuje smlouvě o vytvoření autorského díla, která je povahově smlouvou o dílo ve 

smyslu nového občanského zákoníku. Práci uzavírá kapitola osmá, v níž je pojednáno o 

smluvních vztazích mezi spoluautory.   
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ABSTRACT – CONTRACTUAL COPYRIGHT LAW 

 This theses deals with contracts in copyright law. Its main aim is to describe legal 

regulation concerning most frequent types of contracts in copyright law and to compare 

the regulation of these contracts as it was before the recodification of Czech private law, 

which was done by the new civil code, with the state after it and to mark out main 

terminological and conceptual changes, which have some connection to contractual 

copyright law. 

 The work consists of eight chapters. The first chapter contains a brief overview of 

domestic sources of contractual copyright law. The second chapter explains some basic 

concepts of copyright law which have some relation to the contractual law - the concepts 

of authors’ rights and prohibition of its transfer to other person and terms of license and 

consent in copyright law. In this chapter reader also finds subchapters on new legal 

definition of things and ownership in the new civil code and how these new definitions 

influence copyrighted works and license agreements.    

 Chapters three to eight describe the legal regulation of the most important types 

of contracts in the contractual copyright law. The third chapter is the core of the work. It 

describes in detail the license agreement. It points out irregularities of contractual process 

in copyright law and also some traditionally disputed topics of license agreements, 

particularly concerning the transfer of license and its termination.     

 The fourth chapter focuses on publishing contract, which is a specific subtype of 

license agreement. Fifth and sixth chapters describe contracts, which are connected with 

the collective rights management. The fifth chapter concentrates on specific types of 

license agreements, which occur when users want to use works, which are collectively 

managed – repertory agreement and collective license agreement, sixth chapter is about 

contracts between collective management organizations and authors which constitute the 

mandatory rights management. Chapter seven focuses on the contract for work when its 

object can be classified as a copyrighted work. The closing eight chapter describes the 

contractual relationships among coauthors.  
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