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 Úvod 

 

Ochrana duševního vlastnictví v současné době představuje jeden  

z moderních trendů nejen na poli národních úprav, ale je předmětem i četného 

množství mezinárodních smluv, případně regionálních dohod a samozřejmě i práva 

Evropské unie. Důvod je nasnadě, duševní vlastnictví samo o sobě přímo vybízí 

k tomu, aby z něj bylo čerpáno simultánně na několika místech zároveň, a je tak 

účelné, aby osoby nadané tvůrčími schopnostmi měli nad předměty svého duševního 

vlastnictví jisté panství, jak jsme na něj zvyklí ze světa vlastnictví věcí hmotných. 

Oproti vlastnictví hmotných věcí má duševní vlastnictví několik výhod, ale 

zároveň také několik nevýhod. Zatímco vyrobenou židli mohu vyrobit a zcizit, 

předměty duševního vlastnictví jsou založeny na vlastnostech, které jim umožňují, aby 

byly užívány předem neomezeným počtem subjektů, a to i v jeden časový moment, 

což poté nutně naráží na problematiku ochrany oprávněných zájmů osob, jimž 

k předmětům duševního vlastnictví náleží práva. 

V případě vynálezů tomu budou vynálezci, u průmyslových vzorů například 

designéři a u práva autorského to jsou autoři, případně výkonní umělci. S ohledem  

na imanentní zájem společnosti na tom, aby její příslušníci tvořili a vynalézali, je poté 

třeba zajistit potřebný stupeň ochrany, ale též přiměřené možnosti zhodnocení jejich 

úsilí, které je zpravidla neopakovatelné a zejména v době moderních technologií 

naráží na problematiku padělků, neoprávněných kopií a jiného nakládání v rozporu 

s oprávněnými zájmy těchto osob. 

Za tímto účelem je převážné části práv z duševního vlastnictví přiznána povaha 

absolutního práva náležejícího erga omnes. Tito tvůrci jsou tedy nadáni oprávněními, 

do kterých jim nesmí nikdo zasahovat, a stejně tak tomu je i u práva autorského. 

Na rozdíl od práv průmyslových, kterými se zabývám jen okrajově v úvodní 

kapitole této diplomové práce, není nutnou podmínkou průmyslová využitelnost, ani 

žádný formální proces registrace, nýbrž ochrana vzniká ex lege již vyjádřením 

v jakékoli vnímatelné podobě. Stejně tak odpadá potřeba institutu práva priority, 
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neboť se předpokládá, že jde o tak jedinečnou tvůrčí činnost, že není možné, aby 

dospěli dva autoři k totožnému dílu. 

Dalším specifikem, nejen práva autorského, ale i dalších práv duševního 

vlastnictví, je vznik osobnostní složky k těmto předmětům. V jednoduchosti nejde  

o nic jiného, než o užší vztah autora k dílu, případně vynálezce k vynálezu, jehož se 

nelze zříci
1
, ani jej platně převést na jinou osobu. Tehdy poté na sebe naráží 

protichůdné zájmy na zhodnocení svého úsilí a uchování si alespoň některých 

oprávnění k předmětu duševního vlastnictví, jež je poté předmětem zákonné regulace. 

Tato diplomová práce se zabývá vymezením základních vlastností společných 

všem právům duševního vlastnictví, objasnění bohaté terminologie tohoto právního 

oboru a rozdělení předmětů duševního vlastnictví do určitých skupin, včetně jejich 

hierarchického uspořádání. 

Zajímavý posun navíc způsobilo přijetí nového občanského zákoníku, který od 

1. 1. 2014 neuznává za věc v právním smyslu již jen věci hmotné a ovladatelné, nýbrž 

i věci nehmotné. Tento posun ostatně odpovídá jak širokému pojetí vlastnictví v čl. 11 

Listiny základních práv a svobod, tak i zvolené terminologii v novějších zákonech 

upravujících problematiku duševního vlastnictví. 

S ohledem na výše uvedené a jakýsi úvod do problematiky práv z duševního 

vlastnictví je dále předmět práce zaměřen na autorskoprávní ochranu, jejíž úprava je 

obsažena v autorském zákoně, vymezení základních pojmů jako jsou autor a dílo a 

plynule přechází do stěžejní části práce, která se zabývá především právy 

osobnostními. 

Tato se vyznačují svou absolutní povahou, proto je o nich pojednáno jak 

souhrnně, tak i jednotlivě v kapitole 3.3. Po vymezení osobnostních práv autorských 

od obecných osobnostních práv chráněných občanským zákoníkem je přenesena 

pozornost na dobu trvání osobnostních práv a zákonné výjimky a omezení práv 

autorských vůbec. 

                                                 
1
 Na rozdíl od institutu „waiver“ v anglo-americkém právu. 
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V neposlední řadě se nakonec snažím identifikovat možná úskalí současného 

znění autorského zákona a navrhnout opatření, kterými by se mohly následující novely 

zákona v souvislosti s osobnostními právy zaobírat.  

Práce je vypracována podle právního stavu platného k 4. 2. 2015. 

  

1. Systematika práv z duševního vlastnictví a jejich 

specifika 

 

 Vzhledem k vysoké terminologické náročnosti, s níž se při studiu materie nejen 

autorskoprávní, ale i dalších práv duševního vlastnictví (z angl. „intellectual 

property“) setkáváme, je třeba hned na úvod uvést, v jakém vztahu jsou mezi sebou 

některé základní pojmy a jaká je mezi nimi hierarchie co do obecnosti. Přestože se tak 

expressis verbis nepíše v liteře žádného zákona, nejobecnějším, avšak poněkud 

starším, až archaickým výrazem jsou práva k nehmotným statkům.
2
 Ta v sobě zahrnují, 

mimo jiné, i takové pojmy, jakými jsou často skloňované duševní nebo průmyslové 

vlastnictví.
3
 

 Nehmotnými statky se podle Slovákové rozumí „statek vytvářený konkrétním 

duševním obsahem, jehož objektivní výraz, umožňující jeho smyslové vnímání, je 

způsobilý být předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění 

v hmotné podobě“
4
 a obsahově téměř odpovídají v novější literatuře častěji užívanému 

pojmu duševního vlastnictví. Na rozdíl od duševního vlastnictví se však neomezuje 

                                                 
2
 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 

1998, s. 18. 

3
 Právnický slovník Sagit. Nehmotné statky a práva k nehmotným statkům [online] [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_185.htm>   

4
 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexiNexis CZ, 2007, s. 12-

13.; obdobná definice je též v KNAP, K. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994, s. 11. 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_185.htm
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pouze na práva průmyslová a autorská, ale zahrnuje též nehmotné hodnoty osobní, 

nemajetkové povahy.
5
 

 Přejdeme-li pak k vlastnictví průmyslovému, jedná se již o konkrétní, užší 

výseč vztahů. Jde o takové předměty vlastnických vztahů, jejichž definičním znakem 

je jejich průmyslová využitelnost. Řadíme mezi ně např. vynálezy, užitné vzory, 

topografie polovodičových výrobků, průmyslové vzory, ochranné známky a označení 

původu a zeměpisná označení.
6
 Šíři významu „průmyslové využitelnosti“ lze doložit  

z čl. 1 odst. 3 vyhlášky č. 64/1975 Sb., Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 

vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pařížská úmluva“), jenž zní 

„Průmyslové vlastnictví se rozumí v nejširším pojetí a vztahuje se nejen na průmysl a 

na obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na průmysl zemědělský a těžařský a na 

všechny výrobky umělé nebo přirozené, např. na víno, obilí, tabákové listy, ovoce, 

dobytek, nerosty, minerální vody, pivo, květiny, mouku.“.  

 Práva k duševnímu vlastnictví však netvoří jen práva průmyslová, neboť k nim 

řadíme i práva autorská a práva s autorským právem související. Znázorníme-li 

předchozí řádky graficky, můžeme práva k nehmotným statkům dělit následujícím 

způsobem
7
: 

 nehmotné statky osobní povahy (život, zdraví, soukromí atd.); 

 duševní vlastnictví; 

o práva autorská a práva s autorským právem související; 

o průmyslové vlastnictví; 

 technická řešení; 

 předměty průmyslového designu; 

 ochranná obchodní označení 

                                                 
5
 Právnický slovník Sagit. Nehmotné statky a práva k nehmotným statkům. [online] [cit. 2014-12-11]. Dostupné 

z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_185.htm> 

6
 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexiNexis CZ, 2007, s. 13. 

7
 SUCHÝ, V. a kol. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Vyd.  

1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 13.  

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_185.htm
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 a obchodní tajemství a know-how. 

 

 Předmětem zájmu této práce poté budou práva autorská, konkrétně poté 

autorskoprávní ochrana osobnostních práv. 

 Jestliže charakteristickým znakem průmyslových práv je nejen jejich 

hospodářská využitelnost (bez naplnění této podmínky by o průmyslové vlastnictví 

vůbec nešlo), ale též specifický průběh vzniku výlučných práv k nim, nezřídka závislý 

na formálním zápisu v některém z veřejnoprávních rejstříků, jež byly zřízeny 

zvláštními právními předpisy
8
, práva autorská mohou, ale nemusí být hospodářsky 

využitelná a jejich vznik není podmíněn splněním formálních podmínek, nýbrž právní 

ochrana vzniká již v okamžiku vytvoření díla.
9
  

  

1.1 Specifika práv duševního vlastnictví 

 

Typickým prvkem práv duševního vlastnictví je dichotomie jejich povahy.  

Na jedné straně mají povahu soukromoprávní, na druhé též veřejnoprávní. Speciální 

právní normy, které upravují jednotlivé druhy duševního vlastnictví, samy o sobě též 

obsahují jak normy soukromoprávní, tak veřejnoprávní. O normy veřejnoprávní se 

bude jednat zejména tehdy, pokud hmotněprávní normy regulují podmínky vzniku, 

doby trvání a zániku práv, stejně tak budou veřejnoprávními normami normy 

procesněprávní, jejichž předmětem je úprava správního řízení u jednotlivých druhů 

předmětů duševního vlastnictví. Na řízení o těchto záležitostech se tak subsidiárně 

použije správní řád. Půjde-li ovšem o ochranu soukromých zájmů majitele/ vlastníka 

toho kterého předmětu duševního vlastnictví, bude se povahou jednat o normy 

soukromoprávní. Poté se jako obecného zákona užijí subsidiárně ustanovení zákona  

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

                                                 
8
 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexiNexis CZ, 2007, s. 13. 

9
 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 

1998, s. 22. 
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„NOZ“).
10

 V právu autorském poté bude mít veřejnoprávní povahu zejména úprava 

přestupků a správních deliktů, včetně úpravy role státu v kolektivní správě autorských 

práv a práv souvisejících.
11

 

 Oproti jiným předmětům vlastnického práva bývala nehmotná povaha a 

nezávislost na hmotném na hmotném substrátu natolik významnou odlišností, že užití 

některých institutů buď přímo vylučovala, nebo umožňovala jen v modifikované 

formě. Speciálním je naopak například právo přednosti – priorita, která je aplikovaná 

výhradně u práv průmyslových – jež se ovšem u autorského práva neaplikuje z důvodu 

principu naprosté neformálnosti.
12

 Četné rozdíly jsou i mezi jednotlivými 

průmyslovými právy, a to zejména v podmínkách udělení právní ochrany, řízeních  

o poskytnutí ochrany nebo délce doby poskytované ochrany. Na rozdíl od předmětů 

hmotných mohou být užívány kdekoli, kdykoli a kýmkoli, a to i současně, aniž by  

ve většině případů docházelo k jejich spotřebování. Tato vlastnost se nazývá 

potenciální ubikvitou a je příznačná pro všechna práva duševního vlastnictví.
13

 

 Příznačným prvkem zvláštních zákonů upravujících práva duševního 

vlastnictví je i jejich nejednotnost, co se týče terminologie. Zatímco např. v zákoně  

č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 

se užívá termínu „majitel“ patentu (toho je třeba odlišit od pojmu vynálezu, v němž je 

zahrnuta osobnostní složka), v novějších zákonech, např. zákoně č. 441/2003 Sb.,  

o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů se užívá pojmu „vlastník“ 

ochranné známky. Účinky a ochrana jsou naopak upraveny obdobně.
14

 Speciální 

označení „autor“ poté užívá zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), o němž je samostatně pojednáno v kapitole 2.3.   

 Byť byly jednotlivé předměty duševního vlastnictví způsobilé být předmětem 

soukromoprávních vztahů, do nabytí účinnosti NOZ, tedy do 1. ledna 2014, platil a byl 

                                                 
10

 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexiNexis CZ, 2007, s. 14-

15. 

11
 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s 2. 

12
 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 

1998, s. 22. 

13
 SUCHÝ, V. a kol. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Vyd. 

1. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2010, s. 30-33. 

14
 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexiNexis CZ, 2007, s. 15. 



12 

 

v České republice účinný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“), podle něhož předměty duševního vlastnictví 

nebyly řazeny mezi věci, ale mezi tzv. jiné majetkové hodnoty
15

, což bylo díky 

úzkému pojetí vlastnického práva vycházejícího z koncepce, že předmětem vlastnictví 

mohou být jen hmotné věci (§ 123 SOZ)
16

, neudržitelné. NOZ se s tímto teoretickým 

problémem vypořádal tak, že v § 496 člení věci, kromě dalších, na hmotné a nehmotné 

a v § 1011 výslovně prohlašuje, že „vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i 

nehmotné, je jeho vlastnictvím“, z čehož vyplývá, že je nově možné považovat za věci 

v právním smyslu i věcná práva ke statkům nehmotné povahy.
17

 Z teoretického 

hlediska tak lze přijetí NOZ považovat za mezník, jenž umožnil přechod od 

kritizovaného
18

 užívání pojmu „vlastnictví“ ve vztahu k nehmotným statkům, jež dle 

zákonné dikce mohly být jen majetkem, na vlastnictví k věci nehmotné, právem 

uznané.  

 Mimo již uvedené zvláštnosti je též třeba upozornit na specifické způsoby 

zániku, které jsou oproti těm obecným obohaceny o vzdání se práv majitelem/ 

vlastníkem nebo na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu, u nás Úřadem 

průmyslového vlastnictví sídlícím v Praze (dále jen „ÚPV“), případně uplynutím 

doby.
19

 

   

1.2 Práva duševního vlastnictví a princip teritoriality 

 

                                                 
15

 KNAPP, V. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1., 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI 

Publishing, s.r.o., 2002, s. 285. 

16
 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, Dohody 

TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, a.s., 2004.  

17
 Změna chápání pojmu věci. [online] [cit. 2015-01-01]. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/vecna-

prava/konkretni-zmeny/zmena-chapani-pojmu-veci/>  

18
 OPLTOVÁ, M., KNAP, K. a KUNZ, O. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. 1. Vydání. Praha: 

Academia, 1988, s. 8. 

19
 JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium. 3., přeprac. vyd. Praha: 

Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 26. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/vecna-prava/konkretni-zmeny/zmena-chapani-pojmu-veci/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/vecna-prava/konkretni-zmeny/zmena-chapani-pojmu-veci/


13 

 

 Nehmotná povaha statků a jejich uživatelnost na vícero místech zároveň bez 

možnosti spotřebování činí z duševního vlastnictví velice cennou komoditu, o 

rozšíření jejíž ochrany se představitelé států snažili již od konce 19. století. Mezi 

nejdůležitější mezinárodní smlouvy z hlediska duševního vlastnictví jako celku 

můžeme zmínit
20

: 

 Úmluvu o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 

(transponovaná jako vyhláška č. 69/1975 Sb.); 

 Pařížskou úmluvu (transponovaná jako vyhláška č. 64/1967 Sb.); 

 nebo Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(TRIPS). 

 

Mezinárodní ochrana probíhá za aplikace zásad reciprocity a teritoriality, což 

znamená, že si státy navzájem poskytují ochranu v takovém rozsahu, v jakém je 

poskytována témuž právu duševního vlastnictví v právním řádu druhého státu. 

Teritorialita poté znamená, že mezinárodní autorskoprávní vztahy vzniklé na 

území určitého státu jsou podřízeny právnímu řádu tohoto státu, a to ohledně všech 

jeho prvků. Dojde-li například k porušení českého autorského práva v Německu 

francouzským umělcem, bude se daný právní vztah řídit českým právem, nikoli 

německým či francouzským, byť o něm zpravidla nebude rozhodovat český soud.
21

 

Přímo na poli autorského práva jsou poté nejdůležitější tyto mezinárodní 

smlouvy
22

: 

 Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých (transponovaná 

jako vyhláška č. 133/1980 Sb., dále jen „RÚB“); 

                                                 
20

 Všechny MS spravované WIPO. [online] [cit. 2015-01-01]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/pravni-

predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html> 

21
 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 

1998, s. 17 – 18. 

22
 JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium. 3., přeprac. vyd. Praha: 

Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 154. 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
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 Všeobecná úmluva o autorském právu (transponovaná jako vyhláška  

č. 134/1980 Sb.); 

 Římská úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových organizací (transponovaná jako vyhláška  

č. 192/1964 Sb.); 

 nebo Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském (sdělení 33/2002 Sb.). 

 

Z hlediska zájmů této práce je poté třeba zmínit především čl. 6bis RÚB,  

v němž je zakotvena mezinárodní úprava osobnostních práv autorských, která jsou i 

v odborné literatuře oproti právům majetkovým poněkud přehlížena. Podle něj: 

(1) Nezávisle na majetkových právech autorských a i po jejich postoupení má 

autor právo uplatňovat své autorství k dílu a odporovat každému 

znetvoření, zkomolení nebo jiné změně díla, jakož i jinému zásahu do díla, 

který by byl na újmu jeho cti nebo dobré pověsti. 

(2) Práva přiznaná autorovi podle odstavce 1 se po jeho smrti zachovávají 

alespoň do zániku majetkových práv autorských a vykonávající se osoby 

nebo instituce oprávněné k tomu právním řádem státu, kde se uplatňuje 

nárok na ochranu. Ty státy, jejichž právní řád platný v době ratifikace 

tohoto aktu nebo přístupu k němu neobsahuje ustanovení zajišťující 

ochranu všech práv uznaných podle odstavce 1 po autorově smrti, mohou 

však stanovit, že některá z těchto práv autorovou smrtí zanikají. 

(3) Právní prostředky ochrany práv přiznaných v tomto článku se řídí právním 

řádem státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu. 

 

Dále je třeba pro úplnost dodat, že princip teritoriality doznal jistých změn 

s nástupem internetu, a to zejména proto, že v případě internetu, který nezná státních 

hranic, bývá často nemožné dohledat provozovatele internetových stránek, kde 
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dochází k zásahu do autorských práv. Proto se nyní v souvislosti s internetem aplikuje 

právo země, kde je služba poskytována.
23

 

 

1.3 Práva duševního vlastnictví a NOZ 

 

S nabytím účinnosti NOZ proběhla hlavní část rekodifikace soukromého práva, 

neboť se nyní jedná o kodex z hlediska soukromého práva obecný a unifikující. 

V rámci odklonu od socialistické koncepce došlo například k upuštění od zásady 

rovnosti jako nejzákladnější zásady občanského práva ve prospěch zásady autonomie 

vůle
24

, tyto koncepční změny se ovšem problematiky duševního vlastnictví až tolik 

nedotýkají. Odborná literatura tak uvádí jako dvě nejvíce dotčené oblasti licenční 

smlouvu a pojetí věci v právním slova smyslu.
25

  

 Jak již bylo uvedeno, do účinnosti NOZ byl platný a účinný zákon SOZ, jenž 

byl vystaven na socialistickém přístupu k právu. To se projevovalo například „snahou 

řídit společnost“ a četné případy prekluze soukromých práv nebyly výjimkou. Ze staré 

koncepce vychází též pojetí věci v právním smyslu omezené pouze na věci hmotné, 

neboť dle socialistických představ by uznání věcí nehmotných za věci odporovalo 

lidovému chápání.
26

 

 Podle SOZ tedy předměty duševního vlastnictví spadaly do kategorie tzv. 

jiných majetkových hodnot
27

 a věcmi byly pouze hmotné předměty, případně ještě 

                                                 
23

 DIBLÍK, J., VEIT, F. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, 2012,  

s. 73. 

24
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 2015-01-02], Obecná část, B. Zhodnocení platné právní úpravy.   

25
 ANDRUŠKO, A. Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. In: KŘÍŽ, J. a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013, s. 17. 

26
 JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2012, s. 119. 

27
 KNAPP, V. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1., 4. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI 

Publishing, s.r.o., 2002, s. 285. 
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ovladatelné přírodní síly, s čímž se ovšem neztotožňovali všichni autoři a rovněž je 

spíše řadili mezi jiné majetkové hodnoty.
28

 Podmínkou však bylo, že musí být 

ovladatelné a sloužit potřebě lidí.
29

 

 Nutno dodat, že toto teoretické pojetí samozřejmě v praxi působilo obtíže. 

V trestním právu například při krádeži předmětů, jež dle nauky nemohly být 

posuzovány jako věci, bez ohledu na to, bylo-li tomu tak kvůli nedostatkům na straně 

ovladatelnosti nebo užitečnosti. Judikatura připouštěla u odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, že některé věci nemusí být ovladatelnými 

tak docela (zcela).
30

 V neposlední řadě poté takto úzké pojetí věci neodpovídalo 

širokému pojetí vlastnictví podle čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv 

a svobod (dále jen „LZPS“). 

 Je však nutné zmínit, že autorská díla, umělecké výkony, vynálezy, designy a 

jiná technická řešení nejsou věcí ani po účinnosti NOZ, a to z důvodu existence 

osobnostní složky práv neoddělitelně spjatých s těmito předměty právní ochrany.
31

  

O vlastnictví tak můžeme hovořit pouze u absolutních majetkových práv 

k nehmotným statkům. Vlastněny mohou být například patenty, ochranné známky 

nebo domény.
32

  

 Věc v právním slova smyslu je úzce spojena i s licenční smlouvou podle NOZ 

a předměty, které mohou být předmětem udělení licence. Nejprve je třeba uvést, že dle 

dikce § 1746 odst. 2 lze uzavírat i u předmětů duševního vlastnictví smlouvy 

nepojmenované. Srovnáme-li tento stav s dřívější úpravou, došlo především 

ke sjednocení licenční smlouvy, a to zejména s odkazem na úpravu obsaženou 

                                                 
28

 KINDL, M. Musí být věci užitečné (a zcela ovladatelné)? In: KINDL, M., DVOŘÁK, J. (eds.). Pocta Martě 

Knappové k 80. Narozeninám. 1. vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 205.  

29
 ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy 4/2007. [online][cit. 2014-12-30] Dostupné z: 

<http://www.pavelpetr.cz/soubory/29/87/Karel_Elias_Vec_jako_pojem_soukromeho_prava.pdf>  

30
 KINDL, M. Musí být věci užitečné (a zcela ovladatelné)? In: KINDL, M., DVOŘÁK, J. (eds.). Pocta Martě 

Knappové k 80. Narozeninám. 1. vydání. Praha: ASPI, 2005, s. 205. 

31
 ANDRUŠKO, A. Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. In: KŘÍŽ, J. a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013, s. 25. 

32
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 2014-12-21], Zvláštní část, komentář k § 1011. 

http://www.pavelpetr.cz/soubory/29/87/Karel_Elias_Vec_jako_pojem_soukromeho_prava.pdf
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v zákoně 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ObchZ“) a AutZ. Jednou z nejpatrnějších změn je umožnění bezúplatného poskytnutí 

licence podle § 2366 odst. 1 písm. b) NOZ
33

 a jako neméně významná se jeví i litera § 

2369 NOZ, dle níž poskytovatel licence poskytne nabyvateli součinnost k právní 

ochraně jeho licence, jinými slovy je nabyvatel k ochraně svého práva nově aktivně 

legitimován.
34

 

 NOZ navíc upravuje jak licenční smlouvy, tak i licenci jako právní pojem 

relativního majetkového práva. Pro licenci platí, že je typovým (pojmenovaným) 

závazkem, který vzniká při nakládání s absolutním majetkovým právem duševního 

vlastnictví. Licencí v užším smyslu poté můžeme dle § 2853 odst. 1 rozumět jako 

oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (analogicky lze připodobnit k 

pohledávce jako právu na plnění). Důležitým znakem je, že při poskytnutí licence 

nedochází k převodu tohoto práva z jednoho subjektu na druhý, nýbrž jen o 

zpřístupnění, které poté stojí vedle oprávnění původního.
35

 

 Co se týče způsobilosti být předmětem typové licenční smlouvy, NOZ 

považuje za rozhodující, zda je danému duševnímu vlastnictví přiznána ochrana jako 

absolutnímu majetkovému právu či nikoli. Nejde-li o absolutní majetkové právo, jedná 

se o tzv. zbytkový nehmotný majetek, jenž může být předmětem pouze licenční 

smlouvy jako smlouvy typově nepojmenované. Zbytkovým nehmotným majetkem 

jsou třeba know-how nebo název domény a jejich ochrana je zajištěna prostředky 

práva na ochranu před nekalou soutěží. Otázka povahy duševního vlastnictví jako 

absolutního majetkového práva nemusí být ve všech státech upravena stejně, což 

potvrzují například obchodní metody (z angl. „business methods“), jež jsou 

v některých zemích patentovatelné
36

, zatímco v České republice a Evropě vůbec tomu 

tak není.
37

 

                                                 
33

 Podle úpravy účinné před 1. 1. 2014 bylo možné bezúplatné sjednání licenční smlouvy pouze podle AutZ, 

nikoli podle ObchZ. 

34
 ANDRUŠKO, A. Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. In: KŘÍŽ, J. a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013, s. 25 – 26. 

35
 JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2012, s. 69 – 80. 

36
 Například v Japonsku, USA nebo za splnění dalších podmínek v Kanadě a Austrálii. 
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 Kromě výše uvedeného můžeme dále uvést vypuštění ustanovení § 574 odst. 2 

SOZ, jež sankcionovalo neplatností takové dohody smluvních stran, jejichž obsahem 

bylo vzdání se práv, která vzniknou teprve v budoucnosti. Výjimku z tohoto pravidla 

představuje pouze speciální úprava pro licenci k předmětům chráněným AutZ dle 

ustanovení § 2372 NOZ, podle níž nemůže autor poskytnout oprávnění k výkonu 

práva užít autorské dílo jiným způsobem, než je v době uzavření smlouvy znám, neboť 

k opačnému ujednání se dle citované litery zákona nepřihlíží. 

 Jedním z institutů, u nichž lze dopady na praxi jen stěží předvídat, je laesio 

enormis neboli neúměrné zkrácení. Úprava obsažená v § 1793 umožňuje zkrácené 

straně požadovat zrušení smlouvy a restitutio in integrum, popřípadě náhradu toho,  

o co byla zkrácena s výjimkou případů nabytí na burzách cenných papírů, komoditních 

burzách nebo z aleatorních smluv. O neúměrné zkrácení by se ovšem nejednalo ani 

v případech, kdy druhá strana o některé významné skutečnosti nevěděla a vědět 

nemusela, případně kdy je nepoměr vyvážen dodatečnou odměnou za poskytnutí 

licence v případě předmětů chráněných AutZ dle § 2374.
38

 Odborná veřejnost se 

v tomto ohledu vyjadřuje tak, že dopady nemusí být vůbec pozitivní, neboť „pravidlo 

laesio enormis představuje ve své původní, přísně objektivní poloze nikoli 

bezvýznamné omezení smluvní svobody, popř. právní jistoty a zásady pacta sunt 

servanda, a lze je zároveň vnímat jako určitou konkretizaci maximy dobrých mravů, 

protože jeho smyslem je zamezení trvání smluv, které jsou svým obsahem zjevně 

nevyvážené z hlediska poměru vzájemných plnění“, což může strany demotivovat  

od aktivního vyhledávání všech relevantních informací a jejich maximálně pečlivého 

zhodnocení, což lze označit za žádoucí.
39

 

 

                                                                                                                                                         
37 JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2012, s. 81 – 91. 

38
 ANDRUŠKO, A. Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. In: KŘÍŽ, J. a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013, s. 21 – 22. 

39 GROŠPIC, P. Návrat laesio enormis do českého práva. [online][cit. 2015-01-02] Dostupné z: 

<http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8685/navrat-laesio-enormis-do-ceskeho-prava.aspx>  

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8685/navrat-laesio-enormis-do-ceskeho-prava.aspx
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2. Pojem autorského práva 

 

Jak již vyplývá z obecného úvodu do problematiky práva duševního 

vlastnictví, všechny jeho formy jsou v zásadě provázané a sdílí určité typické 

vlastnosti, jež jsou vlastní všem formám duševního vlastnictví. Tato jednotlivá práva 

se mnohdy prolínají, jindy jsou naopak odlišná a nejsvébytnějším je poté právo 

autorské. 

Stejně jako jiné právní obory jej lze vymezit v objektivním a subjektivním 

smyslu. Zatímco v objektivním smyslu představuje autorské právo souhrn právních 

norem upravujících problematiku týkající se tvorby a společenského uplatňování 

literárních, vědeckých a uměleckých děl souhrnně označovaných jako autorských, 

v případě smyslu subjektivního jde poté o oprávnění, jež autorovi k jím vytvořenému 

dílu vznikají. 

Předmětem úpravy jsou v objektivním smyslu díla vědecká, literární a 

umělecká, což autorské právo předurčuje k tomu, aby poskytovalo ochranu základním 

hodnotám lidské kultury, a sloužilo k jejímu rozvoji. Nutnou podmínkou je vyjádření 

v objektivní smyslově vnímatelné formě, sdělitelné navenek, neboť jinak by nebylo 

možné, aby taková díla působila na příjemce, tudíž by ani nemohla být předmětem 

právních vztahů. Vztah tvorby a společenského uplatnění je nutné chápat jako 

vzájemně podmiňující se, jelikož jakékoli společenské uplatnění je přímo závislé  

na autorské tvorbě, stejně jako autorská tvorba je přímo závislá na společenském 

uplatnění, a to bez ohledu na to, zda je autorova motivace morálního či hmotného 

původu.
40

 

Zužovat však autorské právo pouze na ochranu zájmů autorů by bylo nepřesné, 

sám § 1 AutZ uvádí, že zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

upravuje práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským, 

ochranu práv podle AutZ a kolektivní správu práv autorských, práv souvisejících 

s právem autorským a právo pořizovatele k jím pořízené databázi. Evropská právní 

                                                 
40
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úprava je soustředěna ve směrnicích Rady ES a vychází ze smluv Světové organizace 

duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) a informační směrnice č. 2001/29/ES,  

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti.
41

 

Z výše uvedeného vyplývá, že autor není jediným subjektem, který v procesu 

společenského uplatnění figuruje, byť je samozřejmě možné jeho roli považovat  

za dominantní. Na tomto místě je třeba poukázat na tzv. kolektivní formy autorství a 

též činnost organizačních a ekonomických struktur, jež samy o sobě sice nevykazují 

charakter tvůrčí činnosti, nicméně se zprostředkovaně stávají součástí těchto tvůrčích 

procesů. Nebo uplatnění děl ze své podstaty předpokládající spolupůsobení dalších FO 

i PO, tak například divadelní či hudební díla při scénickém či koncertním vystupování. 

Dílo může být společensky uplatněno pouze tehdy, je-li zpřístupněno 

veřejnosti, čehož lze v zásadě dosáhnout dvěma způsoby. Zaprvé k němu může dojít 

hmotným zpřístupněním originálu či rozmnoženiny, nebo nehmotným, které bude 

přicházet v úvahu například při provozování hudebního díla.
42

 

Autorské právo tak dle § 1 AutZ upravuje kompletní výseč vztahů včetně: 

 práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu; 

 práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu; 

 práva výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu; 

 práva rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání; 

 práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula 

doba trvání majetkových práv; 

 práva nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením 

rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu. 
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Autorské právo a práva s ním související poskytují pobídkou pro tvorbu a 

zajištění přísunu investic do nových děl a jiných chráněných hodnot (hudby, filmu, 

tiskových médií, softwaru, představení, vysílání, atd.) a jejich využívání, a tím 

přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a inovaci. Oblast 

autorského práva je spojena s významnými kulturními, sociálními a technologickými 

aspekty.
43

 

 

2.1 Vymezení autorského práva vůči právům průmyslovým 

 

Byť se na první pohled může zdát, že by diferencujícím prvkem mohlo být 

zaměření průmyslových práv na oblast techniky a autorského práva na obdobné vztahy 

vznikající spíše v kulturní sféře, s čímž se můžeme při jistých zjednodušeních setkat i 

v odborné literatuře
44

, není tomu tak. Autorskoprávní ochrana nezřídka zasahuje i do 

technických oblastí (například ochrana softwaru
45

 nebo architektonická díla vztahující 

se k technickým stavbám) a s právem k vynálezu či průmyslovému vzoru má leccos 

společného.
46

 

Za skutečnou odlišnost lze ovšem považovat individualitu, která se v případě 

autorského práva promítá přímo do díla a je základním předpokladem ochrany. 

Naopak u práv z vynálezu či průmyslového vzoru se individualita promítá do postupu, 

jímž dochází k výsledku a jenž je objektivně ovlivněn přírodními zákonitostmi.  

Na rozdíl od autorskoprávní ochrany, kdy je chráněno především individuální 
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provedení práce, tak je u vynálezu a průmyslového vzoru předmětem ochrany 

myšlenka spočívající ve vyřešení určitého technického problému.
47

  

Z podstaty věci tak vyplývá, že průmyslově právní výsledky nejsou 

jednoznačně neopakovatelně individuální povahy, ale jsou vesměs na základě 

fyzikálních zákonů předem vymezeny. Z tohoto důvodu je poté v kontextu práv 

průmyslových uvažovat o podobných principech jako je právo přednosti. 

Co se týče práv na označení, nejblíže mají k právu autorskému práva 

k ochranným známkám. Předmět ochranné známky může být s předmětem 

autorskoprávní ochrany totožný, z logiky věci bude ovšem autorskoprávní ochrana 

vznikat vždy dříve, neboť vzniká neformálně. Nejčastěji se budou známkoprávní 

ochrana s autorskoprávní prolínat v případě ochranných známek obrazových či 

kombinovaných, není to však vyloučeno ani u ochranných známek slovních. 

Ať už však bylo dílo vytvořeno přímo k užití jako ochranné známky nebo 

vzniklo dříve a nezávisle na ní, je vždy třeba věnovat pozornost rozsahu svolení autora 

k užití díla.
48

  

 

 

2.2 Vnitrostátní prameny 

 

Vzhledem k tomu, že je autorské právo ovládáno principem teritoriality, základ 

právní úpravy tkví v normách národního práva. Při výkladu právní úpravy autorského 

práva je tak nutné vycházet ze zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Ústava“), doplněné dalšími ústavními zákony. Nejvýznamnějším 

z těchto ústavních zákonů, jenž je dle čl. 112 součástí tzv. ústavního pořádku, je zákon 

č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„LZPS“). Podle čl. 34 odst. 1 LZPS jsou práva na výsledky duševní tvůrčí činnosti 

chráněna zákonem.  

Podle § 9 NOZ „soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se 

řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy“. 

A tak jsou práva z duševního vlastnictví, stejně jako vlastnictví samo o sobě, na 

obecné rovině upravena NOZ jakožto generálním předpisem soukromoprávní povahy.  

Speciálním zákonem vůči NOZ je poté v tomto ohledu AutZ, který je z hlediska 

autorského práva a tzv. práv příbuzných autorskému právu základním pramenem 

platné právní úpravy.
49

 

„Pro řešení vztahů vzniklých v souvislosti s vytvořením a společenským 

uplatněním autorských děl je proto třeba použít autorského zákona ve všech 

případech, kdy tento zákon obsahuje vlastní, přímou právní úpravu těchto vztahů.“
50

 

Z toho mimo jiné vyplývá, že zde funguje princip generality a speciality jako u jiných 

právních předpisů a neobsahoval-li by snad právní úpravu určitých vztahů ani NOZ, 

připadala by v úvahu i analogie. 

Kromě těchto předpisů se problematiky autorského práva dotýkají i další 

předpisy, například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ty se však z hlediska materie 

autorského práva až tolik nedotýkají a svojí povahou jsou k ochraně autorských práv 

spíše doplňkové.
51
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2.3 Autorské dílo a tvůrčí činnost 

 

 AutZ definuje dílo v § 2 odst. 1 jako „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo 

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

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez 

ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“. 

 K naplnění této definice je zapotřebí kumulativní splnění čtyř podmínek. Dílo 

je výsledkem (i) jedinečné (ii) tvůrčí činnosti, (iii) je vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické a (iv) spadá pod jednu zákonem 

uvedenou kategorii vztahů. Ze zákonné definice tak můžeme vysledovat základní 

třídění děl, jež jsou chráněna AutZ, a to na umělecká a vědecká, přičemž zvláštní 

kategorií jsou díla literární, jež spadají pod kategorii děl uměleckých. Z hlediska 

poskytnutí autorskoprávní ochrany není podstatné, jakou má dílo životnost, úspěch, 

ani přínos pro společnost. 

 K tomu, aby se jednalo o dílo, není ani třeba, aby bylo dílo vnímatelné pro 

všechny, takový případ může nastat v situacích, kdy je dílo určeno pouze určité 

skupině osob, například vyjádření slovesného díla v určitém jazyce, nebo formou 

Braillova písma. Splnění obou výše uvedených podmínek je obligatorní a nelze tedy 

dohodou stran určité „dílo“ pod tento pojem podřadit nebo ho z něj vyjmout.
52

 

 Negativní vymezení je poté obsaženo v témže § odst. 6, podle něhož není 

dílem zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, 

myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný 

vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. To ostatně odpovídá i 

vymezení autorského práva vůči jiným průmyslovým právům, například patentům, 

kdy je naopak možné získat subjektivní ochranu i pro myšlenku či postup. 

 Výslovně jsou za díla prohlášeny počítačové programy, jsou-li původní v tom 

smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem, nicméně vzhledem k tomu, 

že výčet děl poskytnutý v § 2 je demonstrativní, není třeba se dále zabývat 

jednotlivými druhy děl v rámci již uvedených obecných kategorií. 
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 V dalších odstavcích § 2 stanovuje, že se právo autorské vztahuje jak na díla 

dokončená, tak na jeho jednotlivé vývojové fáze a části nebo že předmětem práva 

autorského je též zpracování díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, aniž by 

tím byla dotčena práva autora takto zpracovaného nebo přeloženého díla. 

 Jedinečnost tvůrčí činnosti je poté třeba chápat jako „činnost spočívající  

ve "vytvoření" něčeho nehmotného s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného 

výsledku závisí v osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor (duševní plod 

tvůrčí povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen. Právě  

z povahy "zvláštních osobních vlastností" vyplývá, že duševní plod tvorby, k níž byly 

tyto zvláštní osobní vlastnosti člověka využity, je povahově (a pojmově) 

neoddělitelným tvůrčím projevem individualizovaného lidského ducha, formujícího 

samu osobnost. Proto je i samo "vytvoření", resp. tvorba, díla tvůrčí činností 

nezaměnitelného osobitého rázu, z čehož vyplývá autorskoprávní individualita díla, 

chápaná ve smyslu statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla.“
53

   

    

2.4 Autor a autorství 

 

 Právní vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením nehmotného statku, jenž 

může být označen za předmět duševního vlastnictví, jsou od těch vznikajících při 

vytvoření statku hmotného v mnohém odlišné. Jestliže je dílo jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora, jež je vyjádřeno v objektivně vnímatelné formě, nelze 

přehlédnout prvek jedinečnosti. Autor ve své tvůrčí činnosti projevuje svoji osobnost a 

v souladu s kontinentálním přístupem k autorskému právu může být, na rozdíl od 

pojetí anglo-amerického, autorem díla pouze osoba fyzická.
54

 

 To ostatně potvrzuje i česká judikatura, dle níž „autorské právo přísluší pouze 

individuálně určené osobě, jíž je původně pouze tvůrce (autor, původce) jako osoba 
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fyzická, čemuž na druhé straně odpovídá povinnost individuálně neurčených civilních 

osob (kohokoli) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do oprávnění nositele 

autorského práva. Autorské právo tedy působí erga omnes, tj. i proti autorovi 

samotnému. Je v tom smyslu univerzální povahy.“.
55

 

  Podle této koncepce je tvůrčí duševní činností nadána pouze osoba fyzická, 

jiným osobám než autorům může originárně vzniknout pouze výkon práva, nikoli však 

samotné právo autorské. Z povahy věci též vyplývá, že autorem může být i osoba, jež 

není plně svéprávná nebo jejíž svéprávnost byla omezena.
56

 Vytvoření díla jako 

činnost faktická má tak povahu ryze osobnostní a zastoupení při této činnosti je tak 

zásadně vyloučeno.
57

 

 Díky neformálnosti autorského práva doba vzniku díla a autorství splývá, 

neboť jak stanovuje § 9 odst. 1 AutZ „právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je 

dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě“ a vyjádřením nezávislosti  

na hmotném substrátu je poté odst. 2, podle něhož „zničením věci, jejímž 

prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu“. 

 Další odstavce zmiňovaného § 9 poté tuto nezávislost na hmotném substrátu 

ještě podtrhují, když výslovně uvádějí, že nabytím vlastnického práva k věci, na níž je 

dílo vyjádřeno, nedochází k nabytí práva dílo užít, není-li dohodnuto či zákonem 

stanoveno jinak a vlastník této věci není povinen ji udržovat ani chránit, není-li opět 

stanoveno dohodou či zákonem jinak (podrobněji v kapitole 4.1). 

 Význam těchto ustanovení spočívá zejména v tom, že naznačují existenci 

dalších zvláštních práv, jež se vznikem duševního vlastnictví, v tomto případě právem 

autorským, souvisí. 

 Pohled na vznik a obsah těchto práv „souvisejících“ se samozřejmě liší podle 

právního systému, ve kterém dílo a k němu náležející autorská práva vznikly. Podle 

evropského kontinentálního práva se při rozvoji autorského práva vycházelo 

z koncepce autorského práva jako práva přirozeného, jež je neoddělitelně spjato 
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s osobou autora, anglo-americké naproti tomu tlačí do popředí majetkovou složku 

výsledku tvůrčí duševní činnosti, tzv. skill and labor doktrína.
58

 

 

2.4.1 Anonym a pseudonym 

 

AutZ kromě explicitního vymezení autora díla stanovuje v § 6 i vyvratitelnou 

právní domněnku autorství, která se vztahuje pouze na případ uvedení pravého jména 

nebo pseudonymu, který nevzbuzuje pochybnosti o autorství. 

Z hlediska jména autora zná autorské právo různé druhy děl, jež lze graficky 

znázornit následovně: 

 pravojmenná (aléthonymní); 

 kryptonymní. 

o pseudonymní; 

o a anonymní. 

 totožnost autora není veřejně známa; 

 totožnost autora známa je. 

 

Pseudonym i anonym, jak je upravuje materie obsažená v § 7 AutZ, požívají, 

vyjma osobnostního autorského práva podle § 11 odst. 2 AutZ, ochrany jako 

osobnostní projev podle obecné úpravy ochrany osobnosti. 

Podmínkou pro vznik práv a povinností souvisejících s anonymními a 

pseudonymními díly je řádné zveřejnění, tedy zveřejnění na základě projevu autorovy 

vůle. Zveřejnění díla pod jiným než pravým jménem autora, ať už se tak stalo nikoli 
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 TŮMA, P. K problematice převoditelnosti majetkových autorských práv. [online][cit. 2015-01-09] Dostupné 
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na základě projevu vůle autora, nebo dokonce v rozporu s vůlí autora, zásadně 

nevyvolává právní následky spojené s díly anonymními či pseudonymními.
59

 

Dle § 7 odst. 2 zastupuje autory anonymních a pseudonymních děl při výkonu 

a ochraně práv autorských jeho jménem a na vlastní účet osoba, jež dílo zveřejnila. 

     

3. Osobnostní práva autorská 

 

AutZ je vystavěn na dualistické koncepci a rozděluje tedy autorská práva  

na osobnostní a majetková práva autora. Výlučnost těchto práv spočívá v jejich 

samostatném a odděleném režimu v rámci ustanovení § 11 a 12, byť tato hranice není 

s ohledem na otevřenou množinu (§ 12 odst. 5) způsobů užití díla zcela zřejmá. Práva 

osobnostní jsou spojena pouze s osobou autora a jeho smrtí zanikají, naproti tomu 

práva majetková jsou způsobilá být předmětem dědictví.
60

 

 

 

3.1 Quasidualistické pojetí AutZ 

 

Jak již naznačují předchozí řádky, z teoretického hlediska lze dělit přístupy 

k autorskému právu na modely monistické a dualistické. Zatímco první přístup je 

založen na přirozenoprávní koncepci, dle níž je vyzdvihována osobnostní složka 

autora a jeho jedinečný a neopakovatelný osobitý vklad do díla, logicky reflektující 

zejména jeho ideální zájmy, pozitivněprávní dualistický přístup striktně rozlišuje mezi 

právy osobnostními a majetkovými a akcentuje především majetkové pojetí monopolu 

autorských práv (angl. „copyright“) jako prostředku k celospolečenské hmotné 

podpoře tvorby a zajištění majetkových zájmů autorů. 

                                                 
59

 TELEC, I. TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 105. 
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Český AutZ zůstal někde na půli cesty. Základ autorského práva je spatřován 

v osobnostní rovině a majetková práva jsou chápána spíše jako jejich specifický 

důsledek. Přímým posláním autorského práva tak zůstává pozitivní působení na 

kulturní rozvoj společnosti. 

Inspirace dualistickou koncepcí je patrná zejména v otázkách odklonu od 

chápání autorských práv jako jednotného abstraktního celku práv majetkových a 

osobnostních na sobě navzájem závislých a neoddělitelných
61

, rozdílném osudu práv 

majetkových a osobnostních po smrti autora a jejich různé délce trvání, prvky 

koncepce monistické je pak možné najít například v nemožnosti převést majetková 

práva inter vivos (mezi živými).
62

  

Dle dikce § 26 AutZ se totiž majetkových práv autor nemůže vzdát, tato práva 

jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí, což ovšem neplatí pro 

pohledávky z takových majetkových práv vzniklých. Podle § 17 odst. 5 zákona  

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, jsou navíc 

majetková práva autorská a majetková práva výkonných umělců jakožto práva 

nepřevoditelná též neocenitelná, což řada teoretiků
63

 považovala již při přijetí AutZ za 

přístup překonaný. 

Důsledkem tohoto přístupu je absence možnosti zcizit majetková autorská 

práva, včetně díla jako takového, za jednorázovou úplatu či bez ní.  

Majetková práva autorská si tak přes proklamovanou změnu koncepce 

zachovala povahu spíše ideální nemajetkové hodnoty.
64

 

Pro nakládání v obchodním styku tak autorům nezbývá než poskytnout ke 

svému dílu licenci, jež má povahu relativního majetkového práva a lze ji dále 
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 Jak tomu bylo ve starším zákoně č. 35/1965 Sb., autorském zákoně, ve znění pozdějších předpisů. Viz: KNAP, 

K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 1998, s. 61 
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převádět. Licence je v tomto případě konstitutivním (nepravým) převodem autorského 

práva, a to v přímém kontrastu oproti převodu translativnímu (pravému), jenž 

znamená zcizení práva. Udělení autorskoprávní licence je však možné pouze 

k výlučnému majetkovému právu dílo užít, a to v rozsahu, v jakém není výlučnost 

tohoto práva AutZ omezena dle ustanovení § 29 a následujících.
65

 

Poněkud specifickým institutem jsou tzv. zaměstnanecká díla, podle jejichž 

úpravy v § 58 AutZ dochází k výkonu majetkových práv autorovým zaměstnavatelem 

na vlastní účet i jméno. V rámci zaměstnaneckých děl je poté zaměstnavatel oprávněn 

i k převodu výkonu těchto majetkových práv na třetí osobu, nicméně je k tomu 

zapotřebí souhlasu autora, na který není právní nárok. Souhlasu autora není třeba jen 

v případech, kdy jde o prodej závodu či jeho příslušné části.
66

 

S ohledem na výše uvedené lze proto o AutZ hovořit pouze jako o právním 

předpise hlásícím se ke koncepci quasidualistické, nikoli čistě dualistické. 

 

3.2 Všeobecná osobnostní práva dle NOZ a zvláštní osobnostní 

práva dle AutZ 

 

Ponecháme-li již majetková práva autorská stranou a přeneseme pozornost 

k právům osobnostním, zjistíme, že svou povahou připomínají osobnostní práva 

upravená právem na ochranu osobnosti, jež je obsažena v ustanoveních § 81 – 117 

NOZ. Tyto nehmotné statky lidské osobnosti spočívající v její fyzické a psychicko-

morálně-sociální jednotě a celistvosti náleží všem, naproti tomu osobnostní práva 

autorská (ale i další práva duševního vlastnictví) jsou vůči těmto ve vztahu speciality a 

vznikají až v důsledku tvůrčí duševní činnosti a na rozdíl od práv všeobecných jsou 

jich schopni jen někteří jedinci.
67
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Jedná se tak v jistém slova smyslu o kvalifikovaný projev člověka, v němž se 

neodráží pouze osobnost jako taková, nýbrž v něm lze spatřovat jistou nadstavbu 

v podobě kreativního myšlení neboli duševní tvůrčí činnosti.
68

  

 Označení „všeobecná“ osobnostní práva není v tomto kontextu zcela přesné, a 

byť je ho v právní nauce běžně užíváno, absolutní osobnostní právo je v občanském 

právu konstruováno jako právo jednotné, vymezuje se jím však vůči zvláštním 

absolutním právům, projevům tvůrčí povahy. Ochrana všeobecných i zvláštních 

osobnostních práv je uplatňována nezávisle na sobě i souběžně, neboť v praxi dochází 

k jejich častému prolínání.  

Nelze ovšem vyloučit ani hraniční situace, kdy je třeba mít na paměti,  

že předmětem duševně právní ochrany je specifický typ nehmotného výsledku. 

Rozhodujícím faktorem pro určení, o který druh práv se jedná, bude bezpodmínečně 

rozpoznání, zda účinky zásahu směřují proti vlastnosti určitého člověka vyjadřovat se 

uměleckým, vědeckým či jiným tvůrčím způsobem, popřípadě vůči výsledku této 

činnosti, nebo zda je zasahováno do sféry obecné ochrany osobnosti, kdy je 

chráněným statkem čest a vážnost (dobrá pověst) určité osoby. Pokud by bylo 

k zásahu užito přímo autorského díla, nešlo by o zásah do tvůrčích osobnostních práv, 

ale o porušení práva na ochranu osobnosti, neboť dílo slouží pouze jako prostředek 

újmy a sám újmě nepodléhá.
69

 

 

3.3 Pojem a jednotlivé druhy osobnostních práv    

 

Oproti zákonu č. 35/1995 Sb., autorskému zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „SAutZ“) došlo k terminologické proměně, kdy dříve bylo užíváno 

označení „osobní“ práva, důvodová zpráva ovšem mlčí v ohledu, jaké důvody  

ke změně názvosloví zákonodárce vedly. Lze však předpokládat, že k tomu došlo 

                                                 
68

 ŠVESTKA a kol. Komentář zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. 
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v návaznosti na sjednocení označování práv téhož druhu (všeobecných osobnostních 

práv) upravených v občanském právu a těch v právu autorském, což se projevuje i 

vazbou těchto práv na život autora, neboť na rozdíl od úpravy SAutZ nebo i textu 

RÚB osobnostní práva s autorovou smrtí zanikají, byť jsou po autorově smrti 

některým těmto právům odpovídající práva (viz § 11 odst. 5 AutZ) přiznána jiným 

osobám.
70

 Pojem „osobní“ navíc v předešlé úpravě umožňoval snadnější odlišení  

od autorských práv smíšených a majetkových, jež tvořily spolu s osobními právy 

jednotný osobněmajetkový celek, čehož v AutZ již není třeba.
71

 

V této souvislosti je rovněž vhodné upozornit na to, že v anglickém znění 

mezinárodních smluv zaměřených na problematiku autorského práva je užíváno 

označení moral rights.
72

 Nepřevzetí této nomenklatury, jíž by odpovídal překlad 

„morální práva“, což by však vzhledem ke vztahu práva a morálky nebylo příliš 

vhodné. V případě zahraničních textů je však na tuto terminologickou dichotomii 

nutno pamatovat. 

Osobnostních práv se dle § 11 odst. 4 AutZ autor nemůže vzdát, tato práva jsou 

nepřevoditelná a jak již bylo uvedeno výše, zanikají smrtí autora (problematice trvání 

osobnostních práv je věnována samostatná kapitola 4).
73

 Osobnostními právy tak jsou 

dle § 11 odst. 1 – 3 AutZ: 

 právo rozhodnout o zveřejnění díla; 

 právo osobovat si autorství; 

 a právo na nedotknutelnost díla. 
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 Dle dikce § 11 odst. 5 AutZ jde o kteroukoli z osob autorovi blízkých, právnickou osobu sdružující autory 
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Zatímco starší literatura u osobnostních práv autorských uvádí, že výčet 

obsažený v AutZ je výčtem taxativním
74

, v souvislosti s přijetím NOZ, jenž 

novelizoval svými ustanoveními i AutZ jsem přesvědčen, že tomu tak nyní již není. 

Podle stávající úpravy totiž byla některá práva upravená dříve právě v AutZ přesunuta 

do NOZ
75

 a přestože komentář k AutZ z roku 2012 v této otázce u materie § 11 mlčí
76

, 

z důvodové zprávy k NOZ
77

 vyplývá, že právo autorské korektury náleží pouze 

autorovi, nikoli již dědicům majetkových práv atd. Z toho lze tedy dle mého názoru 

usoudit, že výčet v § 11 AutZ vyčerpávající není a lze k němu přiřadit minimálně 

právo odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení a právo na autorskou 

korekturu, byť jsou obě povahy relativní a působí jen vůči nabyvateli licence, 

respektive nabyvateli nakladatelské licence.
78

 

K povaze osobnostních práv je dále ještě nutné uvést, že nejen, že je nelze 

zcizit, na rozdíl od majetkových práv k nim nelze poskytnout ani licenci. Zásah  

do osobnostních práv je tak možný pouze na základě předchozího souhlasu autora, ten 

však nelze považovat za udělení licence, nýbrž má povahu liberačního důvodu.  

Je-li tedy k užití díla v rozsahu a obsahu sjednané licence nevyhnutelný 

(například užití díla ve zpracované či jinak změněné podobě), je nabyvatel licence 

povinen sjednat si autorův souhlas s takovým zásahem vedle samotné licenční 

smlouvy. Nebyl-li však takový souhlas v licenční smlouvě explicitně vyjádřen, šlo jej 

před rekodifikací zpravidla dovodit na základě kogentních výkladových pravidel 

obsažených v § 35 SOZ, případně § 266 ObchZ.
79

 

Na otázku, zda je možné dovozovat tento souhlas i po účinnosti NOZ, však 

jednoznačně odpovědět nelze, a to z důvodu posílení institutu ochrany slabší strany, 

jenž je vtělen do ustanovení § 433 NOZ a pod nějž budou autoři často spadat. 
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Opomenout nelze ani ustanovení § 419 definující spotřebitele, neboť autoři nemusí při 

nakládání se svým dílem vystupovat ani v rámci své podnikatelské činnosti, ani 

v rámci samostatného výkonu povolání, a tak ve spojení s § 1812, podle nějž lze-li 

obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele 

nejpříznivější, jsem toho názoru, že ve většině případů tento souhlas dovodit nepůjde, 

ledaže by šlo o situace, kdy bude autor z hlediska posuzování slabší strany in concreto 

silnější stranou
80

.   

 

3.3.1 Právo rozhodnout o zveřejnění díla 

 

 Autorovo právo rozhodnout o zveřejnění díla úzce souvisí se 

všeobecnou ochranou osobnosti, jejímž předmětem je, mimo jiné, též ochrana 

soukromí, tedy i projevů osobní povahy, mezi které autorské dílo zajisté patří. 

Udělením souhlasu ke zveřejnění či samotným zveřejněním (tedy první zpřístupnění 

veřejnosti ve smyslu § 4 odst. 1 AutZ) se tak autor dobrovolně vzdává soukromé 

povahy svého díla a dává tím najevo, že je jeho dílo způsobilé ke zpřístupnění 

veřejnosti, tedy jeho společenskému uplatnění. 

 Podle terminologie NOZ půjde v obou případech o právní jednání, jehož 

důsledkem je, že osobnostní právo ke zveřejnění je vyčerpáno a nadále již 

nepředstavuje souhlas se zveřejněním výkon osobnostního práva, ale jen výkon 

majetkového práva dílo užít. 

Smrtí autora poté toto právo zaniká a žádný právní význam by nemělo ani 

přání autora, aby se dílo nezveřejňovalo, neboť by se jednalo o výkon již zaniklého 

práva.
81

 Na druhou stranu ovšem půjde téhož dosáhnout prostředky jinými. Zatímco 

úprava dědění dle SOZ nikterak nesankcionovala případy, kdy se dědicové postavili 

proti zůstavitelově vůli, po účinnosti NOZ připadá v úvahu možnost testamentárně 

                                                 
80
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podmínit nabytí dědictví nezveřejněním určitého díla a v případě, že by tento zákaz 

dědic porušil, ztratil by dědické právo, a tím i vlastnictví majetku nabytého  

po zůstaviteli.
82

 

V případě, že by takové omezení ze strany zůstavitele v závěti uvedeno nebylo, 

je po smrti autora možné zveřejnit i dílo nezveřejněné, avšak pouze za předpokladu, že 

s tím vysloví souhlas dědici majetkových práv.
83

 

 

3.3.2 Právo osobovat si autorství 

 

 V souladu s kontinentálním přístupem k autorskému právu může být v České 

republice autorem pouze osoba fyzická a právo osobovat si takové právo je základní 

podmínkou pro vznik a ochranu absolutního autorského práva vůbec. Na obsahu 

tohoto práva nemění nic ani anonymní zveřejnění či zveřejnění pod pseudonymem. 

 Podle znění § 5 odst. 1 AutZ je autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila, 

jiným osobám AutZ postavení nepřiznává, a to bez ohledu na to, zda jde o výhradní 

licenční nabyvatele či zaměstnavatele v případě zaměstnaneckého díla, případně další 

zainteresované subjekty (výjimky z rozsahu osobnostního práva osobovat si autorství, 

zejména co do způsobu označení upravují § 58 odst. 4 a § 59 odst. 1). 

Právo osobovat si autorství spočívá především v
84

: 

 právu autora bránit se osobování svého autorství jinými osobami; 

 právu na označení díla při jeho užití za přiměřených podmínek; 

 a právu rozhodnout o způsobu autorského označení při zveřejnění. 
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V přímém kontrastu k osobnostnímu právu osobovat si autorství poté stojí 

všeobecné osobnostní právo nebýt označován za autora díla, které nevytvořil, které 

spočívá v právu na ochranu jména. 

Právo na označení autorství má ovšem zákonitě i své limity. Jak uvádí 

komentář k ustanovení § 11 AutZ toto právo neznamená, že je „autor oprávněn 

požadovat označení svého autorství při každém užití díla, vždy a za všech okolností, 

nebo že je oprávněn rozhodovat o konkrétním způsobu uvedení svého jména včetně 

přesného místa a vzhledu označení“. Jako korektiv zde bude sloužit zejména 

soukromoprávní zásada zákazu zneužití práv. 

Součástí práva na autorství je poté i určení způsobu označení autorství, tedy 

zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění díla, popřípadě i při 

dalším užití, nicméně ani toto právo není neomezené a nelze jej vykládat v tom 

smyslu, že by měl autor možnost bezvýhradně určovat konkrétní podobu svého 

označení, například druh písma, jeho velikost, umístění atd.
85

  

 

3.3.3 Právo na nedotknutelnost díla 

 

Podle judikatury „právo na nedotknutelnost díla spočívá ve výlučném právu 

autora provádět na díle jakékoliv změny nebo úpravy, které zasahují do uměleckého 

pojetí díla“
86

. V tomto osobnostním právu je podle ustanovení § 11 odst. 3 AutZ 

zahrnuto (díky použití termínu „zejména“ jde o výčet demonstrativní“): 

 právo udělit svolení ke změně či jinému zásahu do díla; 

 právo na užívání díla způsobem nesnižujícím hodnotu díla; 

 právo na autorský dohled. 
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Právo autora udělit svolení k zásahům do díla (jeho integrity) reprezentuje 

prostředek absolutní povahy, v němž lze spatřovat zákaz provádění změn jinými 

osobami bez ohledu na to, zda jsou tyto oprávněny vykonávat majetková autorská 

práva či nikoli. Z hlediska teoretického třídění rozlišuje odborná literatura změny díla 

netvůrčí a tvůrčí povahy. Tyto změny se mohou promítat zejména jako
87

: 

 změna obsahu či formy díla nebo jeho části; 

 připojení různých dodatků a doplňků k dílu; 

 zařazení díla do souboru či spojení s dílem jiným. 

 

Netvůrčími změnami jsou jakékoli zásahy do díla, z nichž nevzniká nové 

autorské právo odvozené povahy, zatímco u tvůrčích změn nová autorská práva 

vznikají, příkladem mohou být třeba překlady nebo zpracování.  

Jak již bylo zmíněno výše, autor může i s osobnostními právy nakládat v tom 

významu, že je oprávněn udělovat k výše uvedeným zásahům souhlas, který však 

nemá povahu licenční smlouvy a není pro něj zákonem předepsána žádná zvláštní 

forma. Implicitně je pak v právu na vyloučení ostatních z určitých jednání obsaženo 

právo taková jednání provádět, což znamená, že je autor oprávněn provádět změny 

obsahu díla nejen před jeho zveřejněním, ale i po jeho zveřejnění. 

Obsahem práva na integritu díla jsou ovšem pouze takové změny, jejichž 

povaha způsobuje zásah do formálního či obsahového pojetí díla, tedy pojetí 

literárního, uměleckého nebo jiného vědeckého. Tak třeba užití jen části díla nemusí 

nutně způsobovat zásah do výlučných osobnostních autorských práv, čímž však není 

vyloučeno, že si autor v licenční smlouvě vyhradí užití díla výhradně v jeho úplné 

celistvosti. Povaha takové výhrady už pak ale bude obligační. 

Za změnu oproti originálu lze zajisté považovat i doplňující poznámky, 

vysvětlivky a jiné komentáře. O zásah do díla se bude jednat vždy, když nebudou od 

ostatního textu zřetelně odděleny, a nebude tak patrné, že nejsou autorovými 
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myšlenkami. Jinak tomu už bude u tzv. spojení, tedy například předmluv, doslovů či 

připojení životopisu autora, u kterých bude vždy třeba získat svolení autora.
88

 

 

3.3.4 Právo odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

 

Po nabytí účinnosti NOZ se přesunula úprava do té doby obsažená v § 54 AutZ 

do § 2382 NOZ a byly v ní provedeny dílčí změny, které se promítly zejména do 

odstavce druhého. Podmínkou není v tomto případě porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem licence, nýbrž změna okolností, za nichž byla licenční smlouva sjednána. 

Okruh děl, jichž se právo odstoupit týká, výslovně upraven není, nicméně u některých 

z nich je aplikace jejich z povahy vyloučena. Bude tomu tak například u počítačového 

programu podle § 66 odst. 7 AutZ nebo, není-li v licenční smlouvě výslovně ujednáno 

jinak, v případě audiovizuálního díla podle § 63 odst. 4 AutZ. 

K možnosti uplatnění tohoto práva dochází v případech, kdy dílo nebylo ještě 

zveřejněno, vytvořené dílo nadále neodpovídá přesvědčení autora a zveřejněním by 

byly nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. 

Změna přesvědčení je vnitřní psychologický vztah autora k dílu a je úzce 

spojena s jeho rozhodnutím o zveřejnění díla podle § 11 AutZ. Důvod se může týkat 

jak zájmu majetkových, tak osobnostních.  

Co se týče formy, nově zákon žádné požadavky neuvádí, s ohledem na právní 

jistotu však lze zajisté doporučit, aby si strany v souladu s § 564 NOZ sjednaly 

povinnost učinit tak písemně. 

Podle druhého odstavce § 2382 je autor povinen nahradit nabyvateli licence 

škodu bez jakýchkoli podmínek. Jde zde o projev ochrany nabyvatele licence, neboť 

neporušil-li ten žádnou smluvní povinnost, je na místě, aby došlo k vypořádání 

případné škody. 
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S tím nová úprava spojuje i účinky odstoupení od smlouvy, k nimž nedojde 

dříve, než autor uhradí škodu, případně poskytne dostatečnou jistotu (pro případ 

rozporné výše škody mezi smluvními stranami). 

Za účelem zabránění spekulativních odstoupení od smlouvy zákon předvídá též 

přednostní právo nabyvatele licence uzavřít s autorem novou licenční smlouvu při 

opětovném zájmu o užití autorského díla autorem za podmínek srovnatelných těm 

původním.
89

 

 

3.3.5 Právo na autorskou korekturu 

 

 Výkon tohoto práva spočívá v osobním plnění autora, jímž dochází 

k přehlédnutí díla, jež má být vydáno a v odborné literatuře
90

 se označuje za revizní 

akt tvůrčí povahy týkající se pouze licenční smlouvy nakladatelské. Toto právo lze 

uplatnit u všech způsobů vydání díla a absence při vydání nezpůsobuje neoprávněný 

zásah do autorského práva, sankcí je však možnost vzniku práva na odstoupení od 

smlouvy podle § 2385 odst. 2 NOZ. 

 Předpokladem nároku na autorskou korekturu je dále fakt, že nejde o rozsáhlé 

tvůrčí změny, jež by vyvolaly na straně nabyvatele nepřiměřené náklady. Pokud by 

nastala situace opačná, má nabyvatel právo na úhradu těchto nákladů od autora. Pro 

úplnost je nutné uvést, že není vyloučeno, aby byl rozsah autorova práva ve smlouvě 

sjednán šířeji.
91
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4. Trvání ochrany osobnostních práv 

 

V teorii i praxi je vedle pojmu trvání osobnostních práv užíváno též 

významově shodného označení doba ochrany
92

 a lze jej nejsnáze ilustrovat na 

zmapování vzniku a zejména zániku a trvání autorských práv po autorově smrti. 

Relevantní zákonná ustanovení nalezneme v § 9 a 11 AutZ.  

 

4.1 Vznik osobnostních autorských práv 

 

 Vzhledem k zásadě naprosté neformálnosti
93

 autorského práva není 

vyžadováno splnění žádných formálních podmínek a vznik ochrany splývá se vznikem 

díla, k čemuž dochází již v momentě vyjádření v objektivně vnímatelné podobě, byť 

třeba jen pro určitou skupinu osob. 

 Dalším charakteristickým prvkem vzniku autorských práv je jeho nezávislost 

na hmotném substrátu, o dílo tedy půjde i například při básnickém přednesu, nejčastěji 

ovšem budou díla vznikat vyjádřením na určitém nosiči, k němuž autorovi vzniknou 

jak právo vlastnické, tak autorské. V této souvislosti hovoříme o tzv. dichotomii 

autorského díla. Je ale na místě opětovně zdůraznit, že jde o předměty extra 

comercium.
94

 

 

4.2 Zánik práva na uplatnění postmortální ochrany 
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 Zákonná dikce ustanovení § 11 odst. 4 a 5 stanovuje, že osobnostní práva 

„smrtí autora zanikají … po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství 

k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, a je-li to obvyklé, 

musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní“. 

 Stanovení zániku mortis causa je důsledkem nového doktrinálního pojetí, dle 

něhož jsou oddělena osobnostní a majetková práva autorská. Zánik sám o sobě je však 

výjimečným úkazem i s přihlédnutím k zahraničním úpravám. Výlučná osobnostní 

práva nejsou předmětem dědictví ani jiného nástupnictví a po autorově smrti se stávají 

součástí veřejné domény.
95

 

 Protože však v momentě jejich zániku dochází k jejich přenesení z jednoho 

subjektu (autor) na druhý (osoby blízké a kolektivní správci), jeví se jako přesnější 

označení zánik práva na uplatnění postmortální ochrany a tomu odpovídající vznik 

práva na uplatnění u osob blízkých a dalších. Jak ovšem připouští i komentář k § 11 

„Fakticky je však výkon postmortální ochrany možný pouze tehdy, pokud existuje 

některá z osob oprávněných autorským zákonem. V opačném případě se oprávnění k 

jejímu vymáhání stává bezsubjektivní, a tedy nevymahatelné.“
96

. 

I po autorově smrti ale dílo požívá ochrany proti užití způsobem, jenž by 

snižoval jeho hodnotu.
97

 Zde je poté třeba uvést, že právo na ochranu před dehonestací 

díla je nutné odlišovat s právem na nedotknutelnost díla, byť se obě částečně 

překrývají. Uvážení soudu, zda došlo k dehonestaci, by pak mělo být v co největší 

míře objektivizováno. 

Výčet povinností, jež jsou součástí postmortální ochrany díla, je užší než 

ochrana výlučných osobnostních práv za života autora a směřuje i proti samotným 

osobám vybaveným právem k uplatnění této ochrany. Jde o tyto povinnosti (i) zákaz 

osobování si autorství, (ii) povinnost užívat dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu 

a (iii) povinnost uvádět dílo autora, je-li to obvyklé a nejde-li o dílo anonymní. 
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V čl. 6 bis RÚB se tato práva zachovávají i po autorově smrti, alespoň do doby 

zániku majetkových práv autorských (dle § 11 odst. 5 AutZ i po jejich zániku), 

komunitární právo se jimi dosud nezabývá.
98

 

   

5. Výjimky a omezení práv autorských 

 

Abychom se mohli zabývat jednotlivými druhy omezení autorských práv, 

musíme nejprve alespoň ve zkratce vymezit jednotlivé druhy užívání díla. Z tohoto 

pohledu rozlišujeme užití (i) se svolením autora a (ii) bez svolení autora. 

Výčet taxativních případů, kdy je užití díla připuštěno zákonem zejména kvůli 

rozumnému uspořádání vztahů ve společnosti, dělíme na
99

: 

 volná užití, jež se za užití díla nepovažují vůbec; 

 užití na základě bezúplatných licencí (označovaných též jako nepravých 

zákonných licencí); 

 a užití na základě úplatných zákonných licencí (pravých zákonných 

licencí – rozmnožování tiskových rozmnoženin pro vlastní potřebu a 

vlastní vnitřní potřebu na objednávku podle § 30a odst. 1 písm. c) a d) a 

veřejné půjčovatelské licence podle § 37 odst. 2 AutZ). 

 

Současný AutZ naproti tomu nezná institut tzv. nucené licence, kdy vzniká 

právo na bezesmluvní užití na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné 

správy, jak je tomu u práv průmyslových, například u patentů.
100
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V případě bezesmluvního užití díla je dle § 29 AutZ nutné uplatňovat 

restriktivní přístup, neboť jde povahově vždy o zásah do cizího absolutního práva a 

účelem úpravy v této oblasti je rozumně uspořádat střet zájmů autorů a obecný zájem 

na dovolení některých specifických případů užití děl.  

Na rozdíl od nabyvatelů licence jsou uživatelé díla, jednající dle zákonného 

povolení, pouze oprávněni dílo bezplatně užít, nikoli i povinni. Dovolená užití je 

ovšem třeba odlišit i od nakládání s volným dílem, které je veřejnou doménou (o tom 

blíže v kapitole 5.3). 

Jakékoli účelově odlišné užití než to v AutZ taxativně vymezené již ex lege 

dovoleno není, bez ohledu na zaplacení autorské odměny. 

Odlišit je též třeba do jisté míry zvláštní oprávnění některých osob u děl 

zaměstnaneckých, kolektivních, školních a dílech soutěžních a na objednávku, jež jsou 

svou povahu kvazilicenčními omezeními a jejichž úprava je na rozdíl od zákonných 

licencí dispozitivní. 

Tradiční teoretické názory vychází z koncepce „spravedlivého nakládání“, 

jemuž odpovídá i uplatňování tzv. „tříkrokového testu“. Ten působí jako výkladové 

pravidlo, jako materiální podmínka bezesmluvního užití díla, což znamená, že i užití 

dle zákonné licence mu musí vyhovovat, jinak by dané užití pod zákonnou licenci 

nespadalo.
101

 Podle tříkrokového testu jsou dovolena bezesmluvní užití
102

: 

 stanovená ve zvláštních případech AutZ a jiným zákonem; 

 nejsou v rozporu s běžným užitím díla; 

 nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autorů. 

 

Tříkrokový test byl podroben výkladu Orgánem pro provádění dohody Světové 

organizace v řízení mezi Evropskými společenstvími a USA při výkladu článku 13 
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TRIPS sp. zn. WT/DS160
103

, nicméně je vhodné uvést, že se dohoda TRIPS nedotýká 

problematiky osobnostních autorských práv. A tak ustanovení § 29 a násl. AutZ o 

zákonem dovolených bezesmluvních užití děl do osobnostních práv autorů nezasahují. 

Rovněž je vhodné uvést, že AutZ vychází ze zásady, že legálním 

předpokladem zákonného bezesmluvního užití je jeho předchozí oprávněné 

zveřejnění. Tomuto pravidlu se vymykají pouze taxativně vypočtené zákonné 

licence
104

, jež se vztahují i na díla nezveřejněná.   

  

5.1 Volná užití 

 

 Zákonná úprava obsažená v § 30 AutZ se vztahuje na užití pro nekomerční 

účely, tedy užití pro osobní potřebu, jež není považováno za užití díla ve smyslu AutZ 

a do autorského práva tak dle odst. 2 citovaného ustanovení nezasahuje, kdo pro svou 

osobní potřebu zhotoví: 

 záznam; 

 rozmnoženinu; 

 nebo napodobeninu díla. 

 

Osobní potřebou je v tomto kontextu třeba chápat jako užití v soukromí, a to za 

účelem sebevzdělávání nebo třeba osobní zábavy a podobně, včetně užití 

v domácnosti v rámci okruhu osob blízkých, nikoli už však v rámci závodu, jenž sféru 

soukromí ve smyslu osobní potřeby překračuje. Pod tyto případy tak nelze subsumovat 

                                                 
103

 Na základě Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které tvoří přílohu č. 2 Sdělení 191/1995 Sb., 

Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). 

104
 Odst. 2 AutZ uvádí licenci úřední a zpravodajskou podle § 34, licenci pro školní dílo podle § 35 odst. 3 AutZ, 

licenci pro dočasné rozmnoženiny podle § 38a, licence pro fotografickou podobiznu podle § 38b a licenci pro 

nepodstatné vedlejší užití díla podle § 38c AutZ.   
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užití, jejichž cílem je skupinově nebo obecně prospěšné užití. Takový výklad ostatně 

odpovídá i normám práva evropského.
105

  

Omezení autorského práva „užitím díla pro vlastní potřebu tedy není vůbec nutné 

vztahovat zejména na výlučné majetkové autorské právo k sdělování veřejnosti, neboť 

užití pro osobní potřebu je vždy povahově neveřejné“
106

. 

Z hospodářského hlediska je nejvýznamnějším rozmnožování díla pro osobní 

potřebu, jež nevykazuje znaky komerčního či jiného obecně prospěšného využití ve 

smyslu již zmíněném. Z dikce zákona poté v tomto ohledu nelze uvažovat  

o množstevním omezení z hlediska singularity rozmnoženiny, neboť užití jednotného 

čísla v liteře zákona odpovídá legislativně technickému pojetí zákonných norem a 

jednalo by se tak o nedovolený výklad ad absurdum. Ani v tomto případě však nelze 

nemít na zřeteli tříkrokový test a oprávněné zájmy autorů, jinak by se jednalo o exces 

z dovoleného omezení autorského práva. 

Zásadní otázkou je dále původ zdroje, ze kterého se rozmnoženina pořizuje. Byť 

se zákonná omezení vztahují i na rozmnoženiny z díla, jež bylo získáno v rozporu 

s autorským zákonem (nelegální zdroj), nedochází ke zproštění se odpovědnosti za 

původní neoprávněné pořízení díla. 

Co se týče povahy volných užití, nejde o subjektivní právo třetích osob, nýbrž jen 

o liberační důvod z hlediska autorskoprávní ochrany, podobně jako je tomu u souhlasu 

autora se zásahem do osobnostních práv (srovnej s výkladem v kapitole 3.3). 

Z tohoto důvodu nelze ospravedlnit volné užití díla, kterému brání jiný právní 

zákaz, zejména v případě uplatnění technických prostředků ochrany práv  

na rozmnoženině díla ve smyslu ustanovení § 43 AutZ. 

Volnými užitími rovněž nejsou dotčena práva autorů na odměnu v souvislosti 

s rozmnožením díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu dle § 25 AutZ. 

Osobami povinnými platit autorskou odměnu ovšem nejsou koneční uživatelé, nýbrž 

osoby cizí (výrobci, dovozci atd.). 

                                                 
105

 Srovnej odst. 9 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ ze dne 22. Května 2001., o 

harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících v Informační společnosti. 

106
 TELEC, I. TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 346. 
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Neméně důležitou otázkou je i způsob rozmnožení. Autorské právo v tomto 

ohledu zejména nepřipouští rozmnožování díla na objednávku, vyjma tiskových 

rozmnoženin.
107

 

AutZ poté v odst. 3 ustanovení § 30 poskytuje i taxativní výčet předmětů, u nichž 

je volné užití zásadně vyloučeno, jde o: 

 počítačové programy; 

 elektronické databáze; 

 díla umění architektonického; 

 audiovizuální díla; 

 a díla hudební a díla hudebně dramatická, pokud jde o rozmnožování 

jejích notových záznamů. 

 

Judikatura dále dovodila, že pro aplikaci zákonného omezení autorského práva 

je rozhodující subjektivní stránka uživatele díla, neboť „neoprávněným zásahem je již 

samotné pořízení rozmnoženin zvukového záznamu bez svolení výrobce, jestliže tyto 

rozmnoženiny měly jiný cíl než vlastní osobní potřebu zhotovitele rozmnoženin, aniž 

bylo nutné, aby tyto rozmnoženiny byly distribuovány“
108

. 

 Z praktických důvodů je poté vhodné zmínit i rozhodnutí Nejvyššího soudu
109

 

v otázce rozsahu užití díla pro osobní potřebu, protože tím zásadně není umístění 

v prostorách, jež slouží k výkonu služeb ve prospěch zákazníků. Uživatelem totiž není 

konečný spotřebitel, nýbrž je jím vždy provozovatel poskytující služby, a to bez 

ohledu na to, zda konečný spotřebitel možnost např. poslechu díla využije či ne.  

           

                                                 
107

 Ibid., s. 346 – 349. 

108
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2001, sp. zn. 7 Tz 51/2001.  

109
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 4 Tz 124/2004. 
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5.2 Zákonné bezúplatné licence 

 

V případě tzv. nepravých zákonných licencí, jejichž podstatným znakem je 

jejich bezúplatnost, je poměrně rozsáhlá úprava roztroušena mezi § 30a až 39 AutZ a 

za užití díla se ve smyslu autorského práva považují, nicméně jsou ex lege výslovně 

dovolená. Jedná se o tyto případy: 

 rozmnožování na papír nebo podobný podklad (vyjma rozmnožování tiskových 

rozmnoženin pro vlastní potřebu a vlastní vnitřní potřebu na objednávku podle 

ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) a veřejné půjčovatelské licence podle § 37 

odst. 2 AutZ); 

 předvedení či oprava díla zákazníkovi v nezbytném rozsahu; 

 citace; 

 propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje; 

 užití díla umístěného na veřejném prostranství; 

 úřední a zpravodajská licence; 

 užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí 

pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla 

školního 

 omezení práva autorského k dílu soubornému; 

 knihovní licence; 

 licence pro zdravotně postižené; 

 licence pro dočasné rozmnoženiny; 

 licence pro fotografickou podobiznu; 

 nepodstatné vedlejší užití díla; 

 licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým; 

 licence pro sociální zařízení; 

 užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením. 

 

Vzhledem ke zmiňované rozsáhlosti úpravy se dále budu zabývat jen těmi 

bezúplatnými licencemi, jež jsou obsahově obecné, tedy omezením práva autorského 

k dílu soubornému podle § 36 a nepodstatnými vedlejšími užitími díla podle § 38c 

AutZ. 
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5.2.1 Omezení práva autorského k dílu soubornému 

 

Do práva autorského k dílu soubornému podle § 36 AutZ nezasahuje 

oprávněný uživatel souborného díla, pokud jej užívá za účelem přístupu k obsahu a 

tento je využíván běžným způsobem. Toto ustanovení zajišťuje vyhledávání informací 

a jejich řádné využívání a zejména v oblasti internetu by výkon subjektivního 

autorského práva k soubornému dílu mohl sloužit jako prostředek kontroly přístupu 

k obsahu souborného díla, což by překračovalo tradiční mantinely autorského práva. 

V případě, kdy byla majitelem autorského práva uživateli zpřístupněna 

rozmnoženina databáze, musí mu do ní být umožněn i přístup a dána možnost užívat ji 

dle obsahu licenční smlouvy, a to i tehdy, vyžadoval-li by přístup či její užívání 

nakládání s dílem, k němuž je oprávněn jen autor.
110

 

Po obsahové stránce jde především o pořizování rozmnoženin souborného díla, 

a to jak dočasných, nezbytných k přístupu a využívání díla, tak i trvalých. Oprávněný 

uživatel je oprávněn užívat dílo k jakémukoli užití, a to za předpokladu, že je to nutné 

k naplnění zákonem taxativně uvedených účelů
111

: 

 přístup k obsahu souborného díla; 

 běžné využívání obsahu souborného díla. 

 

5.2.2 Nepodstatná vedlejší užití díla   

 

Zakotvení institutu nepodstatného vedlejšího užití díla podle § 38c AutZ je 

projevem zásady, že uplatňování autorského práva ve vztahu k nepodstatnému 

vedlejšímu užití díla by bylo zneužitím výlučného subjektivního práva a tedy 

v rozporu s bona fides. Není rozhodné, zda jde o dílo zveřejněné či nikoli. 

                                                 
110

 Viz odst. 34 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996, o právní 

ochraně databází. 

111
 TELEC, I. TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 384. 



49 

 

Základním předpokladem je v tomto případě splnění podmínky neplánovaného 

užití díla v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím díla jiného. Dalším 

z pojmových znaků je též zanedbatelnost hospodářského významu takto užitého díla a 

výkon autorského práva by jinak představoval zneužití subjektivního práva. I zde je 

ovšem třeba mít na paměti tříkrokový test a oprávněné zájmy autorů, což znamená, že 

i nepodstatné vedlejší užití díla musí být v souladu s tříkrokovým testem.
112

  

 

5.3 Volná díla 

 

Na rozdíl od úpravy z roku 1965 dle současné právní úpravy v § 38 c AutZ se 

stává dílo volným jen tehdy, kdy uplyne doba trvání majetkových práv. Stalo se tomu 

tak zavedením institutu odúmrti do českého dědického práva. Za volná díla se ovšem 

obvykle označují i díla autorů, jejichž státní příslušnost je od té české odlišná a na tato 

díla se nevztahují ustanovení AutZ ani podle žádných subsidiárních ustanovení. 

Tím, že se stalo dílo volným, dochází k zániku práva nakládat s dílem a na 

autorskou odměnu a dále na jistou proměnu obsahu práva na ochranu  

autorství, z něhož nadále trvá jako časově neomezené jen právo na uvedení autora a 

právo, aby se dílo užívalo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.
113

 

  

6. Doporučení de lege ferenda 

  

 Podíváme-li se na nynější podobu AutZ, můžeme říci, že máme před sebou 

moderní právní předpis, který odráží všechny mezinárodní závazky, ať už evropského 

                                                 
112

 Ibid., s. 405. 

113
 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž. Praha: Linde Praha, 

1998, s. 128. 
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nebo světového původu a jde s výslovnou úpravou někdy i dále
114

. Osobnostní práva 

autorská ovšem zůstávají v literatuře tradičně spíše opomíjena, a to především 

z důvodu přemíry zaměření se na obchod a všechny aspekty, které by jej mohly 

usnadnit. Tím se však nesnažím říci, že je to špatně. V zásadě i já jsem toho názoru, že 

autorské právo by mělo tvořit mantinely, ve kterých bude obchod s díly literárními, 

vědeckými a uměleckými probíhat. 

 Dalším důvodem, který neprospívá osobnostním právům autorským, je vývoj 

moderních technologií, především poté rozvoj internetu a všech komunikátorů, jež 

jsou schopny se k němu připojit. V záplavě elektronických zpráv, úložišť, cloudů a 

serverů, kde uživatelé snadno generují a upravují obsah, ke kterému dle našeho AutZ 

již okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě dochází k zásahům do díla 

naprosto běžně a praxe ukazuje, že tomu není ani nedobrovolně.
115

 

 A v neposlední řadě zde máme software, nebo chceme-li počítačový program, 

který je často zhotovován na zakázku a v některých situacích může být až otázkou, 

kdo vlastně k jeho vytvoření přispěl více, případně poté nastává situace, kdy AutZ 

označovanému autoru zbývá jen holé autorství, kterým však může osobu oprávněnou 

k výkonu majetkových práv značně omezovat.
116

 

Všechny tyto otázky se určitou mírou dotýkají problematiky osobnostních 

práv. Jedním z institutů, který v našem AutZ postrádám, a nejsem sám
117

, je vzdání se 

práv neboli waiver. Zatímco v anglo-americkém pojetí autorského práva je tento 

institut běžnou záležitostí, tradiční protekcionistický přístup kontinentálního pojetí jej 

                                                 
114

 Například právo na zveřejnění je v RÚB obsažené jen implicitně. Viz DOBŘICHOVSKÝ, T. Osobnostní 

práva autorská – podněty ke změnám v rámci mezinárodněprávní úpravy. In: KŘÍŽ, J. a kol. Aktuální otázky 

práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 41. 

115
 SOMMEROVÁ, K. Autorské právo a noví uživatelé. [online][cit. 2015-02-01] Dostupné z: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/autorske-pravo-a-novi-uzivatele-94635.html>  

116
 KMOCH, O. Postoupení práva k výkonu majetkových práv k počítačovému programu – částečně opomíjený 

institut v některých smluvních vztazích v oblasti IT. [online][cit. 2015-02-01] Dostupné z: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/postoupeni-prava-vykonu-majetkovych-prav-k-pocitacovemu-programu-

castecne-opomijeny-institut-v-nekterych-smluvnich-vztazich-v-oblasti-it-81286.html>  

117
 Například též DOBŘICHOVSKÝ, T. Osobnostní práva autorská – podněty ke změnám v rámci 

mezinárodněprávní úpravy. In: KŘÍŽ, J. a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 42. 
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spíše vypouští. S ohledem na novou rekodifikaci soukromého práva, jejíž hlavní 

zásadou je autonomie vůle, se však přikláním k tomu názoru, že by bylo vhodné jej do 

českého AutZ zavést. Ostatně, praktické je to zejména v případech děl na objednávku, 

jako je právě software nebo třeba u databází. Praktické by to ovšem bylo i u dalších 

předmětů duševního vlastnictví, jako jsou například různá loga, kdy jsou nabyvatelé 

licencí k dílu limitováni osobnostními právy autorů, kteří poté mohou vylučovat zásah 

do takových děl, byť je z hlediska praxe zajisté žádoucí, aby tu byla i možnost se 

jednorázově svého autorství vzdát a dále již k takovému dílu svá práva neuplatňovat. 

Ten, kdo vytvoří dílo tak jedinečné a s osobním vztahem takového ražení, že si další 

zásahy přát nebude, bude mít vždy možnost si tato práva ponechat. 

Dobřichovský
118

 v tomto ohledu argumentuje omezením se třeba jen na díla 

„vytvořená za účelem užití v obchodním styku“, takové pojetí je však dle mého názoru 

nešťastné, neboť nevidím jediný důvod, proč by mělo být právo vzdát se osobnostních 

práv vyhrazeno jen určité skupině autorů, kteří budou svá díla poskytovat za účelem 

komerčního zhodnocení. Jedním ze základních práv vlastníků je totiž i ius 

dereliquendi, a tak by se rozdíly mezi vlastnictvím v pravém slova smyslu a 

vlastnictvím duševním dále stíraly a soustředily se výhradně na otázky nezbytné, 

čehož jsem příznivcem. 

Co se týče děl nezveřejněných, poskytuje navíc ochranu autorům ustanovení  

§ 2382 NOZ, dle něhož mají autoři právo odstoupit od licenční smlouvy pro změnu 

přesvědčení autora. To by se dalo ovšem rozšířit i na případy děl již zveřejněných, a to 

tak, že by autor výslovně mohl od smlouvy odstoupit i v návaznosti na skutečný dopad 

užitého díla.
119

 

 

                                                 
118

 Ibid., s. 42. 

119
 Praktičnost takového ustanovení lze ilustrovat například na judikátu Shostakovich v. Twentieth Century-Fox 

Film Corp. Viz: BIRD, R., PONTE, L., M. Protecting moral rights in the United States and the United 

Kingdom: Challenges and opportunities under the U.K.‘s new performances regulations, s. 231 a následující. 

[online][cit. 2015-02-01] Dostupné z: 

<http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/international/volume24n2/documents/213-282.pdf>  

http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/international/volume24n2/documents/213-282.pdf
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Závěr 

 

Česká právní úprava autorských osobnostních práv je v současné době 

upravena v § 11 autorského zákona a též v § 2382 a 2385 NOZ a plně vychází 

z mezinárodních smluv, zejména poté z čl. 6 bis RÚB. Českou zvláštností je ovšem 

zánik osobnostních práv se smrtí autora, což je však vykompenzováno vznikem 

nových práv na straně osob autorovi blízkých, případně kolektivního správce. 

Otázka vzniku samotných práv poté splývá se vznikem díla jako takového, 

neboť je naše právní úprava založena na tradičním kontinentálním přístupu a zásadě 

bezformálnosti. Dílo tedy vzniká okamžikem jeho vyjádření v objektivně vnímatelné 

podobě a stejně tak i osobnostní práva k němu. Podíváme-li se do nynějšího 

autorského zákona, zjistíme, že v něm po soukromoprávní rekodifikaci zůstala 

zakotvena tři základní osobnostní práva – rozhodnout o zveřejnění, na nedotknutelnost 

a osobovat si autorství. Další osobnostní práva přešla z režimu úpravy v autorském 

zákoně do nového občanského zákoníku, jenž je pro oblast autorského práva 

předpisem subsidiárním. 

Z takto jasně vymezeného vztahu subsidiarity a speciality pak vychází i hlavní 

změny, jež se v souvislosti s přijetím tohoto nového soukromého kodexu, promítají  

do práva autorského. Je pravdou, že s účinností nového občanského zákoníku bylo 

upuštěno od definitivně překonaného pojetí věci v právním smyslu, jež se vyznačovalo 

omezením se pouze na věci hmotné a ovladatelné, které údajně napomáhalo snazšímu 

lidovému chápání. Nicméně je třeba jedním dechem dodat, že některé předměty 

duševního vlastnictví nebudou věcí v právním slova smyslu ani nyní. 

Tak například autorské dílo, k němuž nyní vznikají dle quasidualistické 

koncepce na sobě nezávislá práva majetková a osobnostní, za věc v právním slova 

smyslu nelze považovat ani nyní. 

S ohledem na již zmiňovanou rekodifikaci soukromého práva jsem toho 

názoru, že jediným zásadním nedostatkem současného autorského zákona je jeho lpění 

na nepřevoditelnosti a nemožnosti se vzdát osobnostních práv autorských. Zatímco 
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v prvním případě je takový zákaz pochopitelný, v druhém případě jsem zastáncem 

toho názoru, že tomu tak není. 

Samotná praxe ukazuje, že u děl, jež jsou vytvářena přímo na zakázku,  

se přemíra ochrany autorů setkává s otázkou užitečnosti, tak například u grafických 

prvků, jež mají odlišovat jeden závod od druhého, například formou ochranné 

známky. Nejenže v některých případech dochází v praxi ke zneužívání osobnostních 

práv k získání dalších odměn, případně jen blokaci zásahů do těchto děl, ve spoustě 

jiných je třeba pomýšlet i na nákladnost a snad i obtěžující charakter vyžadování si 

souhlasů byť k nepatrným změnám. 

Závěrem bych snad jen dodal, že jsem upřímně zvědavý na další vývoj úpravy 

osobnostních práv, neboť z předešlých novel je patrné, že se k otázce zohlednění i 

obchodních aspektů do autorského práva zákonodárce staví spíše liknavě. 
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Seznam použitých zkratek: 

SOZ  – zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších  

   předpisů 

NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

FO  – fyzická osoba 

PO  – právnická osoba 

WIPO  –  Světová organizace duševního vlastnictví 

RÚB  – Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých, transponovaná 

jako vyhláška č. 133/1980 Sb. 

Ústava  – zákon č. 1/1993 Sb., Ústava, ve znění pozdějších předpisů 

LZPS  – zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění  

pozdějších předpisů 

AutZ  – zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ  – Zákon 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů.  

SAutZ  – Zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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Překlad názvu diplomové práce do anglického jazyka/ Translation 

of the title of Master‘s Thesis into English 
 

„Moral rights in copyright and their development during the existence of copyright 

protection“ 

 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je poskytnout sondu do práva autorského, především pak 

autorských práv osobnostních. Vzhledem k terminologické náročnosti práva duševního 

vlastnictví, kam patří i právo autorské, je nejprve poskytnut jistý přehled systematiky práv 

duševního vlastnictví a nastínění určitých změn, které způsobilo přijetí nového občanského 

zákoníku, zejména s ohledem na změnu pohledu na věc v právním slova smyslu. 

Po tomto řekněme obecném úvodu do práva duševního vlastnictví přechází zájem k vymezení 

základních autorskoprávních pojmů a nastínění principů, jimiž je u nás autorské právo 

ovládáno. 

Pro snazší pochopení osobnostní složky práva autorského je vysvětleno, jaké povahy tato 

práva vlastně jsou spolu s vymezením základních přístupů k právům osobnostním a 

majetkovým, stejně jako jejich vymezení vůči osobnostním právům všeobecným, tedy těm, u 

kterých absentuje tvůrčí povaha. 

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva, především poté práva dědického, je poté také 

zdůrazněno, že podle současné úpravy již příkaz autora k nezveřejnění svého určitého díla 

není pro účely dědického řízení jen zbožným přáním, nýbrž může za splnění zákonných 

podmínek způsobovat i právní následky. 

Na konci práce se poté zamýšlím, co by se u problematiky osobnostních práv dalo v zákonné 

úpravě změnit a docházím k závěru, že i s ohledem na posilnění autonomie vůle v novém 

občanském zákoníku, by bylo jedině odpovídající totéž promítnout i do práva autorského, a to 

prostřednictvím zavedení institutu umožňujícího vzdát se těchto práv. 
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Abstract 

The aim of this master’s thesis is to probe into copyright, especially the moral rights that are 

inevitably included. Due to the complexity of terminology in intellectual property law, which 

includes the copyright, it is first provided an overview of intellectual property rights and 

somewhat as highlighting of some changes that were caused by the adoption of the new Civil 

Code, particularly with regards to the change of perspective in the conception of a thing in a 

legal sense. 

After this lets say general introduction to intellectual property rights the main focus passes to 

the definition of basic copyright terminology and there are outlined the principles by which is 

our copyright controlled. 

For a better understanding of moral rights in copyright it is explained what the nature of those 

rights actually is, together with the definition of basic approaches to moral rights and property 

rights as well and of course in relation to differentiation from general personality rights, i.e. 

those that lack the aspect of the creative nature. 

Due to the recodification of private law, especially the inheritance law, it is also pointed out 

that according to the current regulation author’s commands not to disclose his particular work 

is not for the purposes of inheritance proceedings just a wishful thinking, but it may, provided 

it is in compliance with legal requirements, cause legal consequences. 

In the end I think about what could be changed regarding the issue of moral rights in 

copyright and conclude that, with regards to the principal of strengthening the autonomy of 

the will based in the new Civil Code, it would be only appropriate to reflect the same 

principle in copyright by allowing authors to surrender their rights to particular work.  
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Právo duševního vlastnictví, autorské právo, osobnostní práva autorská. 

Key words 

Intellectual property, copyright, moral rights in copyright. 


