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Úvod 

 Autorská díla byla od nepaměti velmi důležitou součástí lidských životů. 

V průběhu časů se ovšem mění potřeba tato díla a jejich autory chránit, s čímž souvisí 

vývoj autorských práv. Zejména v současnosti můžeme pozorovat, že důležitost tvůrčích 

činnosti neustálé narůstá. Tento nárůst se projevuje také v ekonomické oblasti, což se 

promítá ve významu majetkových práv autorských, která jsou dnes asi důležitější, než 

kdykoliv v minulosti. 

 V praxi se dnes autorské právo zabývá především rovnováhou mezi majetkovými 

právy autorů, potažmo jejich zájmem na ekonomické výnosnosti jejich činnosti, a 

veřejným zájmem na vývoji, pokroku a svobodném šíření informací. Jedním z nástrojů, 

který má k této rovnováze přispívat, jsou právě mimosmluvní instituty užití autorského 

díla. V souvislosti s nimi se v některých případech nabízí otázka, zda současná úprava 

v autorském zákoně nevychyluje zmíněnou rovnováhu v neprospěch autorů již příliš. 

Vzhledem k aktuálnosti a důležitosti této problematiky jsem se rozhodl zvolit si 

mimosmluvní instituty za téma své diplomové práce. 

 Cílem mé práce je na prvním místě poskytnout přehled o těchto institutech a 

vymezit jejich současnou úpravu. Vedle toho jsem si stanovil i neméně podružný cíl, 

upozornit na nedostatky současného stavu v oblasti volných užití a pokusit se navrhnout 

nástroje, které by je dokázaly odstranit. 

 Práce je členěna do čtyř kapitol, když první z nich představuje úvod do autorského 

práva. Jedná se tak především o zakotvení autorských práv v systému práv duševního 

vlastnictví, o vyložení pojmu autorských práv a jejich obsahu, a také o nastínění pramenů 

autorského práva. V závěru kapitoly poskytnu i krátký výklad dvou nejzásadnějších 

pojmů autorského práva, tj. pojmů autor a autorské dílo. 

 Druhou kapitolu práce věnuji užitím autorského díla. Konkrétně se zaobírám 

jednotlivými způsoby užití, které vymezuje autorských zákoník. Tato kapitola tvoří, spolu 

s tou první, jakési obecné pojednání o autorských právech. 

 Ve třetí kapitole se již zaměřuji na konkrétní mimosmluvní instituty užití 

autorských děl. Kapitola je členěna na společný základ, volná díla a na výjimky a omezení 

práva autorského. V rámci výjimek a omezení se pak věnuji tříkrokovému testu, volným 
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užitím a zákonným licencím. U jednotlivých institutů se snažím také zmínit judikaturu, 

která se jich dotýká a má bezprostřední dopad na jejich výklad. 

 Čtvrtá kapitola představuje úvahovou část mé práce. V rámci této kapitoly se 

zamýšlím zejména nad aktuálním problémem institutu volných užití a s ním souvisejícími 

náhradními odměnami. Snažím se podat výklad o nedostatcích současné úpravy a jejich 

projevech v praxi a zároveň se pokouším navrhnout nástroje, které by tyto problémy 

mohly řešit. S ohledem na poznatky, které jsem nabyl v průběhu poznávání této 

problematiky, se v úvahové části stavím spíše na stranu autorů. To je však dáno jen tím, 

že rovnováha v rámci volného užití je, alespoň dle mého názoru, vychýlená v jejich 

neprospěch. Úvaha rozhodně nenabízí komplexní řešení této nesmírně složité 

problematiky, to ostatně nebylo ani mou ambicí. Přesto se snažím podívat se na problém 

ze širší perspektivy, což se projevuje například širokým spektrem navrhovaných nástrojů, 

které jdou od legislativních změn až po osvětu a vzdělávání. V úplném závěru práce se 

ještě krátce zmíním o dosud neupravené zákonné licenci pro parodie, kterou je možné, a 

dle mého i vhodné, do autorského zákona zařadit. 
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1. Základy autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským  

1.1. Zakotvení autorských práv v systému  

 Autorská práva a práva související s právem autorským tvoří spolu 

s průmyslovými právy kategorii práv k duševnímu vlastnictví. Co si lze pod pojmem 

duševní vlastnictví obecně představit, vymezuje článek 2 Úmluvy o zřízení světové 

organizace duševního vlastnictví. Zmíněný článek uvádí poměrně široký výčet práv, které 

pod pojem spadají. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat práva k autorským dílům, k 

vynálezům, k vědeckým objevům či k výkonům výkonných umělců. 

Kategorie práv k duševnímu vlastnictví má své určité zvláštnosti a zásady, kterými 

jsou tato práva specifická, a která způsobují jejich zařazení v systému. Těmito 

konkrétními zásadami jsou: 

 duševní povaha jejich předmětu,  

 časová omezenost,  

 všudypřítomnost a  

 teritoriální charakter.  

Duševní charakter předmětu je dán tím, že práva duševního vlastnictví existují bez 

potřeby vyjádření ve formě hmotného předmětu. Z tohoto důvodu se předměty dříve 

nazývaly jako nehmotné statky, od čehož se odvodil někdy dodnes užívaný pojem práv 

k nehmotným statkům. Zmíněné názvosloví bylo opuštěno s novým občanským 

zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb. (dále jako o. z.). Občanský zákoník zavedl úpravu, dle 

které platí, že práva duševního vlastnictví jsou věcmi v právním smyslu. Z jejich povahy 

je pak zjevné, že o nich budeme mluvit jako o věcech nehmotných. Nejde o tak klíčovou 

změnu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Již před účinností o. z., se např. na 

zaknihované cenné papíry, i přes jejich nehmotnou povahu, vztahovala ustanovení o 

movitých věcech. Nová úprava lépe odpovídá současnému stavu, zároveň naplňuje 

požadavky EU a vyhovuje i čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jako 

LZPS).1 

                                                 
1 Zaručení ochrany vlastnického práva.  
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Další zásadou je časová omezenost, a to vždy na dobu stanovenou zákonem. 

Důvodem časového omezení je mimo jiné podpora technického a kulturního pokroku a 

rozvoje.  

Třetí zásada, tedy všudypřítomnost práv k duševnímu vlastnictví, je znakem, jenž 

jej odlišuje od běžného vlastnictví. Tato vlastnost, jinak nazývána též jako potenciální 

ubikvita, se projevuje tím, že dílo může být současně přítomno a užíváno po celém světě. 

Poslední zvláštnost, tedy teritorialita práv, se zejména důsledkem globalizace a 

rozvoje mezinárodní práva již neprojevuje v absolutní podobě. Ve své ryzí verzi šlo o to, 

že ochrana právům byla poskytována pouze na území konkrétního státu. 

Pro autorská práva, jakožto součást práv k duševnímu vlastnictví, pak samozřejmě 

platí veškeré výše uvedené zásady. 

Dělení práv k duševnímu vlastnictví na autorská a průmyslová práva také není 

bezúčelné. Základní rozdíly mezi zmíněnými právy spočívají jak v předmětu, tak ve 

způsobu ochrany těchto práv. Základní rozdíl je dán tím, že autorská práva vznikají 

automaticky, tedy tím, že autorské dílo je vyjádřeno v jakékoliv smysly vnímatelné 

podobě. V takových případech mluvíme o neformálním způsobu vzniku práva. Naproti 

tomu průmyslová práva jsou vystavena na principu formálním. Tento princip znamená, 

že původci právo vzniká až v okamžiku uplatnění práva u zákonem stanoveného orgánu, 

resp. až rozhodnutím tohoto příslušného orgánu. Další rozdíl uvádí Jakl, když: „Na rozdíl 

od autorskoprávní ochrany může původce předmětu průmyslově právní ochrany převést 

postupním prohlášením (cese) práva na třetí osobu.“ (JAKL, 2011, str. 208). Co se 

předmětu ochrany týče, práva autorská se vztahují na autorská díla, u nichž není 

požadována konkrétní forma díla, a není požadována ani žádná konkrétní úroveň díla. 

Naproti tomu u průmyslových práv se již požadavek na určitou úroveň předmětu 

objevuje. Tento požadavek se projevuje různě, např. u vynálezu se vyžaduje, aby šlo o 

výsledek vynálezecké činnosti. Rovněž se zde vyžaduje průmyslová využitelnost 

vynálezu či užitného vzoru. 
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1.2. Pojem a povaha autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským 

Samotný pojem autorských práv můžeme obecně rozlišovat ve dvojím smyslu, 

konkrétně v objektivním a subjektivním. Jedná se o klasické právně teoretické členění, 

které je běžné ve všech právních odvětvích. Zaměřím-li se na autorská práva, tak 

v objektivním smyslu je chápeme jako soubor právních norem, které upravují vztahy 

vznikající při vytváření a uplatnění autorských děl. Subjektivními autorskými právy 

rozumíme konkrétní práva, jež náleží autorovi k dílu, které vytvořil. Tato konkrétní práva 

tvoří obsah autorského práva, kterému se budu blíže věnovat v následující kapitole této 

práce. 

Autorská práva jsou dle své povahy řazeny do kategorie soukromých práv a jedná 

se rovněž o práva přirozená. Z přirozenoprávní koncepce vyplývá i úloha státu 

v autorských právech, která je omezená, když jak Telec poznamenává: „Stát toto 

přirozené právo pouze chrání a stanoví způsob jeho výkonu.“ (TELEC & TŮMA, 2007, 

stránky 3-4).  

Jak již bylo zmíněno dříve, vznik autorských práv je založen na neformálním 

principu. Toto pojetí vychází z tradičního konceptu kontinentálního úpravy autorského 

práva. Důsledky této koncepce se dále projevují tím, že existence práva je nezávislá na 

existenci hmotného předmětu, na němž je dílo zachyceno. Uvedené mimo jiné znamená, 

že zničení hmotného předmětu nemá na trvání autorského práva žádný vliv.  

Od autorského práva odlišujeme práva související s právem autorským. Mezi tato 

práva autorský zákon výslovně řadí: 

 Práva k uměleckým výkonům. 

 Práva ke zvukovým záznamům. 

 Práva ke zvukově obrazovým záznamům. 

 Práva k původnímu rozhlasovému a televiznímu vysílání.  

 Práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu. 

 Práva nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením 

rozmnoženiny pro osobní potřebu. 
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Specifickou kategorii tvoří zvláštní právo pořizovatele databáze, které je upraveno 

samostatně, a nespadá ani mezi autorská práva ani mezi práva související s právem 

autorským. 

1.3. Obsah autorského práva 

K bližšímu porozumění autorským právům je třeba se zaobírat jejich obsahem. 

Pro autorská práva je typický princip duality, to znamená, že se zde na jedné straně 

odlišují výlučná práva osobnostní a na druhé straně výlučná práva majetková. Spíše než 

o dualitě, se však mluví o kvazidualismu, a to z toho důvodu, že majetková práva jsou 

nepřevoditelná pro jejich osobnostní pouto k autorovi. Význam zmíněného dělení pak 

přesně vystihuje Telec: „Zákonný výraz „majetková“ tak vyjadřuje zejména účelové 

určení těchto práv, kterým je především ochrana majetkových zájmů autora oproti 

ochraně jeho zájmů osobnostních.“ (TELEC & TŮMA, 2007, str. 142). Uvedená 

kvazidualita obsahu autorského práva vychází z tradiční kontinentální koncepce, a je 

jedním ze znaků, který jej odlišuje od angloamerického systému. Angloamerický systém, 

resp. systém států s common law, je totiž zaměřen především na zajištění majetkových 

zájmů autora a koncepce osobnostních práv v něm dlouho vůbec neexistovala. Nicméně 

v USA již došlo ke změně v důsledku podepsání Bernské úmluvy o ochraně literárních a 

uměleckých děl (dále jako Bernská úmluva), která zakotvuje povinnost přiznávat v určité 

minimální podobě i osobnostní práva. V důsledku uvedeného tak dochází ke sbližování 

obou uvedených právních systémů. 

V následujících kapitolách se pokusím obě skupiny autorských práv, včetně jejich 

zákonné úpravy, přiblížit více. 

1.3.1. Osobnostní práva 

Osobnostní práva autora jsou vázána výlučně na jeho osobu. Jde o práva svou 

povahou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát, a jeho smrtí zanikají. V rámci těchto 

práv se uplatňuje i tzv. postmortální ochrana. Postmortální ochrana spočívá v tom, že ani 

po smrti autora si nikdo nesmí nárokovat autorství k jeho dílu a nesmí dílo užívat 

způsobem snižující jeho hodnotu. Konkrétní výčet osobnostních práv podává § 11 

Autorského zákona a tento výčet je taxativní. Spadají sem: 

 Právo autora rozhodnout o zveřejnění díla. 
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 Právo autora osobovat si autorství a rozhodnout o tom, zda a jak má být 

autorství uvedeno při zveřejnění a při dalším užití díla. 

 Právo autora na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit souhlas ke 

změně či zásahu do díla, způsob užívání třetí osobou nesmí snižovat 

hodnotu díla a za tím účelem i právo na autorský dohled. 

1.3.2. Majetková práva 

Základní znaky majetkových práv spočívají v tom, že jsou nepřevoditelná, autor 

se jich nemůže vzdát a nelze je postihnout ani výkonem rozhodnutí. Dalším 

charakteristickým prvkem těchto práv je to, že jsou předmětem dědictví, případně 

odúmrti.2 

S otázkou dědictví práv úzce souvisí doba trvání majetkových práv. Lze říci, že 

doba trvání je jedním z největších rozdílů mezi majetkovými a osobnostními právy. 

Obecně platí, že majetková práva trvají po dobu života autora a ještě 70 let po jeho smrti. 

Autorský zákon pak v § 27 upravuje různé zvláštní případy výpočtu a délky doby trvání 

práv. Například u spoluautorství se počítá doba trvání od smrti spoluautora, který ostatní 

přežil. Dále u audiovizuálních děl se doba počítá od smrti poslední přeživší osoby 

z okruhu režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití 

v audiovizuálním díle. U anonymních a pseudonymních děl práva trvají 70 let od 

zveřejnění díla, je-li ovšem autor obecně znám, platí opět obecné pravidlo. Další obecné 

pravidlo určuje počátek běhu doby, který je ve všech případech shodný, když jde o první 

den roku následujícího po roce, ve kterém došlo k rozhodné události. 

Základním majetkovým právem je právo autora dílo užít a taktéž dát svolení 

k jeho užití třetím osobám. Vzhledem k tomu, že právě užití díla je z velké části 

předmětem této práce, zabývám se tímto právem podrobněji v kapitole 2. Užití díla. 

Autorský zákon zná vedle zmíněného i další majetková práva, konkrétně jde o:  

 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého.  

 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 

a vlastní vnitřní potřebu. 

                                                 
2 § 26 AutZ. 
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 Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny 

díla.3 

Ze jmenovaných majetkových práv bych ještě zvláště upozornil na právo na 

odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla, které úzce souvisí s problematikou 

probíranou v této práci, a na několika místech se jim budu blíže zaobírat. 

1.4. Prameny autorského práva 

V této práci se zaobírám převážně českou právní úpravou autorského práva. To 

však neznamená, že lze opomenout prameny práva EU či prameny mezinárodního práva, 

neboť právě v nich je často nutné spatřovat kořeny naší úpravy. Zvláště právo EU hraje 

ve vnitrostátním právu výraznou roli. Setkáme se s případy, kdy je úprava výsledkem 

implementační povinnosti, na druhou stranu však právo EU představuje i výrazné 

omezení v tom, co již na vnitrostátní úrovni upravit nelze. 

V následujících kapitolách stručně představuji základní prameny ze všech tří 

kategorií pramenů autorského práva. 

1.4.1. Prameny práva v ČR 

Právní úprava autorského práva v českých zemích je tradiční záležitostí. První 

úprava proběhla již v roce 1846 Císařským patentem, který se zaobíral ochranou děl 

literárních, hudebních a výtvarných. Od té doby urazilo autorské právo dlouhou cestu. 

Aktuálně se těžiště úpravy nachází v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jako 

autorský zákon). Autorský zákon nahradil předchozí úpravu z roku 1965. Změna byla 

vyvolána potřebou přizpůsobit úpravu současnému stavu vědy a techniky, když předchozí 

předpis byl již zastaralý a jeho koncepce překonaná. Dalším důvodem změny bylo 

přizpůsobení úpravy právu Evropské unie, a zapracování příslušných směrnic. Právo EU 

lze označit i za nejčastější důvod novelizace autorského zákona. Takovým příkladem byla 

i poslední novela reagující na vývoj práva EU tím, že prodlužuje dobu trvání majetkových 

práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové 

záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 

                                                 
3 § 24-25a AutZ. 
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let. Novela přinesla i další výraznou změnu, kterou bylo zakotvení institutu osiřelých děl, 

jež autorský zákon dosud neznal.4 K autorskému zákonu se váží též prováděcí předpisy, 

nejvýznamnější je vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy 

přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše 

paušálních odměn. 

Prameny autorského práva je možné hledat i na ústavní úrovni. Listina základních 

práv a svobod výslovně stanoví v čl. 34, že práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti 

jsou chráněna zákonem. Na autorská práva lze vztáhnout též další ustanovení Listiny, 

konkrétně čl. 11 týkající se vlastnického práva, čl. 15 zakládající svobodu vědeckého 

bádání a umělecké tvorby či čl. 10 o ochraně osobnosti. Ústava ČR je pak významná 

zejména pro vztah s mezinárodním právem, když zakotvuje aplikační přednosti 

mezinárodních smluv v čl. 10.  

Autorského práva se samozřejmě dotýká mnoho dalších právních předpisů. Na 

prvním místě stojí za zmínku občanský zákoník. Ten, jak již bylo zmíněno dříve, 

vymezuje autorská práva jako věci. V souvislosti s tím, je nutno na autorská práva 

vztahovat ustanovení upravující věci, ledaže zákon stanoví jinak. Ve vztahu k autorskému 

zákonu je občanský zákoník předpisem subsidiárním a uplatní se, jen pokud autorský 

zákon nestanoví jinak. Z dalších souvisejících předpisů lze zmínit zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, zákon o audiovizuálních dílech a podpoře 

kinematografie, zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku či zákon 

o neperiodických publikacích. Autorského právo je chráněno též trestním právem, a to 

skrze trestní zákoník. 

1.4.2. Prameny práva v EU 

Vstupem ČR do EU se pramenem práva stalo též právo EU. Jak jsem naznačil 

výše, tyto prameny práva mají velmi významný dopad na naší vnitrostátní úpravu, a to i 

přesto, že právo EU tvoří zvláštní, samostatný systém práva. Základní členění tohoto 

právního systému je na primární a sekundární právo, s tím, že oba druhy nachází v odvětví 

autorského práva své uplatnění. 

                                                 
4 Legs. (2014). Změna autorského zákona. Právní rozhledy(4), str. 2. 
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Primární právo EU, jakožto právo s nejvyšší právní silou, se autorským právem 

přímo nezabývá. Přesto mají některá ustanovení dopad na autorskoprávní oblast, 

konkrétním příkladem je úprava volného pohybu zboží a služeb, zásada nediskriminace 

na základě státní příslušnosti a úprava ochrany hospodářské soutěže. Článek 118 Smlouvy 

o fungování EU (SFEU) pak zmocňuje Evropský parlament a Radu EU k přijetí opatření 

na vytvoření evropských práv duševního vlastnictví. 

Vlastní evropská úprava autorského práva je nicméně obsažena v sekundárních 

předpisech EU. Ze sekundární předpisy jsou považovány nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení a stanoviska. V oblasti autorského práva jsou nejvýznamněji zastoupeny 

směrnice. Pro směrnice platí, že mají nepřímý účinek, což znamená, že zavazují státy co 

do výsledku. Státy mají povinnost ve lhůtě implementovat směrnici do svého právního 

řádu. V případě, že stát nezajistí implementaci, má směrnice vertikální přímý účinek, což 

znamená, že se jejího obsahu může vůči státu dovolávat soukromá osoba. Podmínkami 

vertikálního přímého účinku směrnice jsou jednoznačnost a bezprostřednost ustanovení, 

dále to, že nevyžaduje vnitrostátní opatření, a na konec marné uplynutí lhůty pro její 

implementaci. V následujících řádcích se pokusím nejvýznamnější směrnice vyjmenovat 

a některé z nich i blíže popsat.  

Na úplný začátek musím zmínit Zelenou Knihu z roku 1988, která poprvé vytyčila 

oblasti harmonizace v autorském právu a právech souvisejících. Zelená Kniha vytyčila 

pět konkrétních oblastí, které měli být za pomoci směrnic harmonizovány. Jde o tyto 

oblasti: 

 Počítačové programy. 

 Zakotvení práva na pronájem, vyčerpání práva na rozšiřování. 

 Autorskoprávní aspekty přeshraničního vysílání. 

 Sjednocení doby ochrany. 

 Ochrana databází. 

První autorskoprávní směrnicí byla Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o 

právní ochraně počítačových programů (2009/24/EC). Důvodem jejího přijetí bylo to, že 

počítačové programy byly nejčastějším předmětem obchodu v oblasti autorských práv. 

Dalším významným předpisem je směrnice o právu na pronájem a půjčování, jakož i o 

některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví 
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(2006/115/ES). Tato směrnice zakotvila výlučné právo na půjčování a pronájem. Ke 

sjednocení doby ochrany byla přijata směrnice o harmonizaci ochranné doby práva 

autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (2006/116/ES), ve znění 

2011/77/EU. Směrnice poskytuje autorovi ochranu jeho majetkových práv na dobu 70 let 

po smrti autora. Databáze se dočkaly ochrany směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (96/9/ES) a přeshraniční vysílání bylo 

ještě dříve upraveno Směrnicí Rady ze dne 27. září 1993 o koordinaci některých pravidel 

z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na 

satelitní vysílání a kabelový přenos (93/83/EHS). V neposlední řadě upravuje autorské 

právo tzv. „resale směrnice“, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 

září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálního díla uměleckého 

(2001/84/ES).5 Nejnovější je pak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU 

ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících 

a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním 

trhu. 

Pro účely této práce je jednoznačně nejvýznamnější tzv. „informační směrnice“, 

tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti. Jak uvádí Smejkal, úpravu směrnice lze rozdělit na dvě části. První část - 

Práva a výjimky – upravené v článcích 2, 3, 4, 5, má charakter čistě autorskoprávní, 

zatímco část druhá - Ochrana technických zařízení a jiných prostředků k ochraně práv – 

upravená články 6, 7, je svou povahou spíše technická.6 Snahou směrnice bylo 

harmonizovat úpravu práva na rozmnožování díla, práva na sdělování díla veřejnosti, 

práva na rozšiřování díla a výjimek z práva na rozmnožování díla a práva na sdělování 

díla veřejnosti. V souvislosti s touto směrnicí si zákonodárci ČR zaslouží velkou 

pochvalu, neboť jak uvádí Dvořák: „Tato směrnice byla přijata až po schválení 

Autorského zákona a do AutZ tak byla transponována v předstihu v podobě odpovídající 

jejímu znění v době přijetí AutZ, tedy ještě před přistoupením ČR k EU.“ (DVOŘÁK, 

2007, str. 170). 

                                                 
5 HARTMANOVÁ, D. (19. duben 2012). Autorské právo a Evropská unie. 
6 SMEJKAL, L. (2001). Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti. 

Ikaros. 
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Do skupiny směrnic týkajících informační společnosti řadíme ještě některé další 

směrnice, konkrétně sem spadají: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. července 1998, 

kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v 

oblasti norem a technických předpisů (98/48/ES). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu (Směrnice o 

elektronickém obchodu), (2000/31/ES). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 1998 o 

právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo služeb 

skládajících se z podmíněného přístupu (98/84/ES). 

Druhým velmi významným pramenem sekundárního práva je judikatura SDEU 

(dříve ESD). Judikatura SDEU zajišťuje zejména jednotný výklad a aplikaci práva EU a 

slouží též k vyplňování jeho mezer. Soudní dvůr se zabýval různými aspekty a oblastmi 

autorského práva včetně mimosmluvních institutů užití autorského díla. V jednom 

z prvních případů se například soudci zabývali otázkou vyčerpání práv na rozšiřování a 

také vztahem autorských práv k článku SFEU upravujícím výjimky ze zákazu 

množstevních omezení mezi členskými státy v rámci volného pohybu zboží.7 V dalších 

případech šlo třeba o oblasti zneužití dominantního postavení8, zákaz diskriminace9, 

sdělování veřejnosti10, kolektivní správu11 a mnoho dalších. O konkrétních soudních 

případech se budu často zmiňovat v dalších kapitolách této práce. 

1.4.3. Prameny práva v mezinárodním právu 

Rovněž mezinárodní právo má v oblasti autorského práva svou roli. Klíčovou 

pozici zde hraje Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (dále jako 

Bernská úmluva či RÚB). Tato úmluva byla v původním znění přijata již v roce 1886. 

V průběhu let pak byla úmluva několikrát doplněna a revidována, poslední pařížská 

                                                 
7 Např. případ SDEU ve věci Deutsche Grammophon v. Metro 78/70. 
8 Např. spojené případy SDEU ve věci C-241 a 242/91 – Magill. 
9 Např. spojené případy SDEU ve věci C-92/92 a C-326/92 – Phil Collins. 
10 Např. případ SDEU ve věci C-306/05 - SGAE v. Rafael Hoteles SA. 
11 Např. případ SDEU ve věci 395/87 - Ministère public v Jean-Louis Tournier. 
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revize je pak z roku 1971. Bernskou úmluvu spravuje Světová organizace duševního 

vlastnictví (WIPO). Bernská úmluva zakotvuje členským státům povinnost chránit 

autorské právo alespoň na minimální úrovni. Úmluva je vystavěna na zásadách, jež byly 

později zakotveny i v rámci autorského zákona, jako jsou zásada neformální ochrany či 

zásada teritoriality. Celý předmět její úpravy popsal Dvořák: „Bernská úmluva upravuje 

ochranu výlučných osobnostních (morálních) práv autorských a výlučných majetkových 

práv autorských, dobu ochrany, výjimky a omezení výlučných práv autora – ty jsou 

s výjimkou citací vyhrazeny ve prospěch národních úprav, úmluva jako první upravuje i 

tzv. třístupňový test.“ (DVOŘÁK, 2007, str. 168). Bernská úmluva se projevila i jiným 

výrazný způsobem, když na jejím základě vytvořily členské státy Unii pro ochranu práv 

autorů k jejich literárním a uměleckým dílům.12 

Dalším důležitým mezinárodním pramenem je Všeobecná úmluva o autorském 

právu revidovaná v Paříži dne 24. července 1971 (dále jako VÚAP). Její význam spočívá 

zejména v zakotvení copyrightové doložky, která autorům z členských států s neformální 

ochranou zajišťuje ochranu i v členských státech s formálním principem ochrany. Vztah 

s revidovanou bernskou úmluvou je řešen tak, že Bernská úmluva se výhradně užije na 

vztahy mezi dvěma členskými státy obou úmluv, jde-li o dílo s původem z členského 

státu Bernské úmluvy. 

Minimální standard majetkových práv výkonných umělců, výrobců zvukových 

záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů upravuje Mezinárodní úmluva o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací uzavřená 

v Římě, 26. října 1961 (dále jako Římská úmluva). 

Autorskými právy se zabývá rovněž Světová obchodní organizace (WTO), 

v rámci níž byla uzavřena Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví 

(dále jako TRIPS). TRIPS upravuje celou oblast duševního vlastnictví, tedy i oblast 

průmyslových práv. Pro občany smluvních států má význam v tom, že zakotvuje národní 

režim a režim nejvyšších výhod. Do svého textu dohoda rovněž inkorporuje některé 

ustanovení RÚB. TRIPS je významný rovněž v tom, že poprvé zakotvuje závazky 

členských států k přijetí úpravy na vynucování práva, a to jak v civilním, tak v trestním 

právu. 

                                                 
12 Článek 1 Bernské úmluvy. 
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Čistě autorskoprávním pramenem jsou dále tzv. internetové smlouvy, které byly 

v roce 1996 přijaty v rámci WIPO. Internetovými smlouvami jsou konkrétně Smlouva 

WIPO o právu autorském (dále jako WCT) a Smlouva WIPO o výkonech výkonných 

umělců a o zvukových záznamech (dále jako WPPT). Jde o speciální smlouvy ve vztahu 

k RÚB a k Římské úmluvě. Hlavním důvodem přijetí těchto smluv byla potřeba reagovat 

na rozvoj internetu a s ním spojených autorskoprávních problémů. Snahou bylo řešit 

problém podřazení užití v rámci internetu pod stávající způsoby užití autorského díla. 

Vedle výše uvedených pramenů, které jsou zpravidla výlučně zaměřené na 

autorská práva, musím závěrem zmínit též lidskoprávní úmluvy. Ačkoliv se úmluvy o 

lidských právech většinou o autorských právech výslovně nezmiňují, představují určitý 

základ, od něhož jsou tato práva odvozena. Z uvedených úmluv můžeme jmenovat např. 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z 19. 12. 1966. Ve 

vztahu k autorským právům umožňuje tento pakt každému požívat ochrany morálních a 

materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.13 

1.5. Vymezení základních pojmů 

Pro autorské právo je typické, že se v něm objevuje celá řada odborných výrazů 

ať již právního či mimoprávního původu. Přestože není mou ambicí tyto pojmy definovat, 

rozhodl jsem se stručně vymezit alespoň dva nejzákladnější, bez jejichž poznání není 

možné ve výkladu pokračovat. Jedná se o vymezení pojmů autor a autorské dílo. 

1.5.1. Autor 

Pojem autor je legálně definován v § 5 odst. 1 AutZ takto: „Autorem je fyzická 

osoba, která dílo vytvořila.“ Z definice vyplývá, že nutným předpokladem vzniku 

autorského díla, a tím i nutnou podmínkou pro vznik autorství, je schopnost duševně 

tvořit. Tuto schopnost nemůže mít z povahy věci právnická osoba, proto právnická osoba 

nemůže být považována za autora. Vymezení autorství je významné zejména kvůli 

obsahu autorského práva a jeho povaze, spočívající v nezcizitelnosti osobnostních a 

majetkových práv za života autora. 

Je třeba upozornit, že nelze zaměňovat pojem autor za pojem subjekt, k jejich 

odlišení Telec uvádí: „Autor je vždy originárním subjektem autorského práva. Subjekty 

                                                 
13 Článek 15 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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majetkových autorských práv mohou být i neautoři, tj. dědici nebo jiní právní nástupci.“ 

(TELEC & TŮMA, 2007, str. 92). 

Autorství je upraveno v hlavě první dílu druhém AutZ, který obsahuje úpravu 

domněnky autorství, úpravu spoluautorství a úpravu anonymních, resp. pseudonymních 

děl. Vyvratitelná domněnka autorství je upravena v § 6 AutZ, který stanoví že: 

„Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno 

na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným 

kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v 

rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto 

jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o 

autorově totožnosti.“ 

Dikce zákona je v tomto případě lehce nepřesná, když zmiňuje uvedení jména na 

díle, což je z důvodu nehmotné povahy autorského díla vyloučeno. Ve skutečnosti půjde 

o uvedení jména na originálu či rozmnoženině díla.14 

Co se anonymu a pseudonymu týče, platí, že až do veřejného prohlášení autora, 

jej při výkonu a ochraně autorského práva zastupuje osoba, která dílo zveřejnila. 

Prohlášení však není třeba, je-li autor veřejně znám.15 Zvláštní vymezení má i autorství 

k soubornému dílu, které upravuje § 5 odst. 2 AutZ ve prospěch fyzické osoby, jež dílo 

tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, tím však nejsou dotčena práva autorů 

zařazených děl. 

Spoluautorství je zákonem koncipováno jako společné a nerozdílné spoluautorství 

k dílu spoluautorů. Dílo spoluautorů vzniká společnou tvůrčí činností dvou nebo více 

autorů do doby dokončení díla vzniká jako dílo jediné. Na újmu vzniku není, lze-li 

výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých autorů odlišit, ovšem jen za předpokladu, že nejsou 

schopny samostatného užití.16 Ke spoluautorství osobě nestačí pouhé poskytnutí rady 

technické, administrativní či obdobné, nebo pouhý podnět k vytvoření díla. Nakládání 

s dílem spoluautorů je pak provázeno principem jednomyslnosti, který však není 

absolutní. V případech, kdy jeden ze spoluautorů brání nakládání bez vážného důvodu, 

                                                 
14 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 99 s. 
15 § 7 odst. 2 AutZ. 
16 § 8 odst. 1 AutZ. 
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může jeho chybějící projev nahradit na návrh soud. Ochrany autorského díla se však vždy 

může domáhat každý spoluautor samostatně. Podíly spoluautorů na díle jsou úměrné 

velikosti jejich tvůrčích příspěvků, pokud je určit nelze, jsou stejné.17 

Jak již bylo zmíněno dříve, autorský zákon je vystaven na principu teritoriality.18 

Nicméně i cizinec může být autorem dle AutZ, a to za předpokladu, že se na ně vztahují 

ustanovení AutZ dle mezinárodní smlouvy, jíž je ČR vázána a jež byla vyhlášena ve 

Sbírce zákonů České republiky, nebo je-li zaručena vzájemnost. I při nesplnění těchto 

podmínek se na autorská díla uplatní ustanovení AutZ, pokud bylo dílo poprvé zveřejněno 

v ČR, nebo má-li zde autor či výkonný umělec bydliště.19  

1.5.2. Autorské dílo 

 Vedle pojmu autor, je samozřejmě klíčovým i jeho výtvor, tedy autorské dílo, 

jehož zákonnou definici lze naleznout v § 2 AutZ. Základní vymezení zní: 

„Předmětem práva autorského je 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 (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné 

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

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

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

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

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“ 

Z tohoto vymezení můžeme vyvodit fakt, že autorské dílo je předmětem 

autorského práva. Dále z definice vyplývá, že znakem autorského díla je na jedné straně 

jedinečná tvůrčí činnost autora, a na straně druhé vyjádření v jakékoliv objektivně 

vnímatelné podobě. Z dikce zákona lze rovněž vyvodit, že podaný výčet druhů děl je 

demonstrativní. Taktéž demonstrativním výčtem zákon vymezuje, co autorským dílem 

není, konkrétně: námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, 

                                                 
17 § 8 odst. 2, 4, 5 AutZ. 
18 § 107 odst. 1 AutZ. 
19 § 107 odst. 2, 3 AutZ. 
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myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný 

vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.20 

Autorské dílo je při splnění předchozích podmínek předmětem autorského práva 

nejen při dokončení, ale též ve fázi vývoje. Předmětem autorského práva jsou pak 

jednotlivé části autorského díla, včetně názvu a jmen postav.21 Za předmět se považuje i 

dílo, jež vzniklo tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu, tím však není dotčeno 

právo autora zpracovávaného díla.22 

Za autorské dílo jsou dále považovány též počítačový program, fotografie a 

databáze. Pro tyto druhy děl zákon vytvořil fikci, že jde o autorská díla, ačkoliv nesplňují 

obecné znaky. Namísto jedinečnosti se u těchto druhů děl vyžaduje původnost ve smyslu 

vlastního duševního výtvoru.23 

Jako určitou zajímavost bych rád zmínil otázku, kterou se zabývali Janák, Horká 

a Kindlová, konkrétně, zda lze sportovní výkon či utkání označit za autorské dílo.24 

Ohledně sportovního výkonu došli autoři k závěrům, opřeným o ustálený doktrinální 

názor, že se o autorské dílo nejedná. Vedle toho panuje i názor, že v některých sportech 

je možno díky jejich estetické povaze dojít k tomu, že půjde o umělecké dílo, např. 

choreografické.25 V případech sportovních utkání pak autoři vycházeli z judikatury 

SDEU, který stanovil, že zejména v případech zápasů podléhajících pravidlům hry, nelze 

s ohledem na jejich netvůrčí povahu, dovozovat, že by šlo o autorské dílo.26 

Vrátím-li se k samotným autorským dílům, v jejich úpravě můžeme dále narazit 

na zvláštní kategorii autorských děl spojených s otázkou plurality autorů. Tato díla 

můžeme rozdělit do několika kategorií. Konkrétně půjde o rozdělení na již zmíněná díla 

                                                 
20 § 2 odst. 6 AutZ. 
21 § 2 odst. 3 AutZ. 
22 § 2 odst. 4 AutZ. 
23 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 34 s. 
24 JANÁK, J., KINDLOVÁ, I., & HORKÁ, N. (3. Září 2014). Je sportovní výkon (utkání) autorským 

dílem? | epravo.cz. Načteno z EPRAVO.cz - Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, judikatura, 

právo: http://www.epravo.cz/top/clanky/je-sportovni-vykon-utkani-autorskym-dilem-

95156.html. 
25 KŘÍŽ, HOLCOVÁ, KORDAČ, & KŘESŤANOVÁ. (2005). Autorský zákon a předpisy související: 

komentář (2. vyd.). Praha: Linde. 205 s. 
26 Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Football Association Premier League Ltd (FAPL) a další proti 

QC Leisure a dalším a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd,C-403/08 a C-429/08, ze dne 

4. října 2011. 
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spoluautorů, dále souborná díla, spojená díla a kolektivní díla. Spoluautorská díla jsem 

vymezil dříve, proto se nyní zaměřím na zbylé kategorie.  

Souborná díla autorský zákon demonstrativním výčtem vymezuje jako sborník, 

kterým je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých 

děl nebo jiných prvků.27 Souborné dílo je dílem jediným, k němuž existuje jediné autorské 

právo, které patří tomu, jenž dílo uspořádal. Autorské právo k soubornému dílu musíme 

odlišit od autorských práv ke konkrétním autorským dílům, jež souborné dílo tvoří. Tato 

autorská práva jsou samozřejmě zachována.28  

Další kategorií jsou spojená díla. Spojená díla nejsou zákonem definována. Jako 

příklady lze uvést operu, balet, muzikál či komiks. Ve své podstatě jde o spojení dvou 

autorských děl, jejichž účelem je, aby byly užity společně. Na rozdíl od souborného díla 

či díla spoluautorů netvoří spojená díla jediné dílo, ale naopak nadále zůstávají 

hromadným předmětem. Ohledně užití těchto děl platí, že: „Souhlas s užitím díla ve 

spojení s jiným autorem musí dát oba autoři samostatně formou licenční smlouvy.“ 

(ŠULC & BARTOŠ, 2012, str. 29).  

Kolektivní či hromadná díla jsou obecně určitou nadřazenou kategorií, do které 

výše zmíněné díla spadají. V užším smyslu pak o kolektivních dílech mluvíme ve spojení 

s § 59 AutZ. V tomto užším pojetí jde o dílo, které kumulativně splňuje tyto znaky: 

 na jeho tvorbě se podílí více autorů, 

 je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby 

 je uváděno na veřejnost pod jménem vedoucí osoby, a 

 příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.29 

Jako příklady lze uvést encyklopedie či slovníky. 

Specifickou kategorií autorských děl jsou pak díla úřední a výtvory tradiční lidové 

kultury. Tyto druhy autorských děl jsou specifické v tom, že v důsledku veřejného zájmu 

jim autorský zákon neposkytuje ochranu.30  

                                                 
27 § 2 odst. 5 AutZ. 
28 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 56-62 s. 
29 § 59 odst. 1 AutZ. 
30 § 3 AutZ. 
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Jako další zvláštní kategorii autorských děl lze označit osiřelá díla, kterým jsem 

se, s ohledem na jejich bližší vztah k tématu této práce, rozhodl věnovat samostatnou 

kapitolu. 

1.5.2.1. Osiřelá díla 

Právní úprava osiřelých děl je jakýmsi trendem současného autorského práva. 

Z důvodu aktuálnosti i dopadu této oblasti na mimosmluvní instituty užití autorských děl, 

se neomezím jen na vymezení pojmu, ale rovněž přiblížím celou jejich problematiku. 

Samotnou zákonnou licencí, která se k osiřelým dílům váže, se pak zabývám v kapitole 

3.3.3.8. Licence pro určitá užití osiřelého díla. 

Osiřelá díla představují otázku, kterou se snaží řešit jak Česká republika, tak celá 

EU, ale i USA. ČR dlouho neměla platnou úpravu osiřelých děl, což se změnilo 

v posledním roce, kdy byla přijata novela autorského zákona, zakotvující tento institut do 

našeho právního řádu. Novelou dochází k transpozici směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití 

osiřelých děl. Mimochodem lhůta pro transpozici uplynula 29.10.2014, zatímco účinnost 

novely byla až 7.11.2014. Přijatá právní úprava má pak řešit střet dvou základních práv, 

a to individuálních zájmů autora na jedné straně, a obecného zájmu na užití díla na druhé 

straně. 

Počátek zájmu o osiřelá díla můžeme v EU hledat několik let nazpět. Její zájem 

odstartovala společnost Google, Inc., která v roce 2004 oznámila svůj záměr digitalizovat 

knihy v knihovnách po celém světě a následně je zpřístupňovat online prostřednictvím 

internetu. V reakci na tuto událost, Evropská komise zahájila projekt Europeana, tedy 

projekt centrální digitální knihovny EU. Jedním z problémů, s nimž se projekt setkal, byla 

právě absence právní úpravy osiřelých děl. Na podporu projektu a k vyřešení problému 

přijala Evropská komise doporučení 2006/585/ES ze dne 24. srpna o digitalizaci 

kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.31 

V tomto doporučení EK apeluje na členské státy, aby k podpoře digitalizace vytvořili 

mechanismy pro usnadnění užití osiřelých děl, a aby podpořili dostupnost seznamů 

osiřelých a volných děl. Takováto opatření měla být pokud možno společná či minimálně 

                                                 
31 PRCHAL, P. (2013). Osiřelá díla. Praha: Lidne Praha. 18-23 s. 
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slučitelná napříč členskými státy EU.32 Toto doporučení však v praxi mělo jen velmi 

omezené výsledky, když: „Jediným státem, který přijal od roku 2006 plnohodnotnou 

úpravu založenou na modelu udělování licencí příslušným úřadem, bylo Maďarsko.“ 

(PRCHAL, 2013, str. 23). EK i z tohoto důvodu podnikla sama další kroky, konkrétně 

založila registr osiřelých děl. Tento registr, známý pod zkratkou ARROW, je 

společenstvím národních knihoven, nakladatelů a kolektivních správců, a za cíl si klade 

zjišťovat potenciální osiřelá díla a díla nedostupná, a snažit se dohledat jejich majitele.33 

Vzhledem k neúčinnosti doporučení bylo dalším krokem přijetí výše uvedené směrnice. 

Podívám-li se na samotný pojem osiřelých děl, jejich ustálenou mezinárodní 

definici nabízí Prchal: „Pojem osiřelá díla (Orphan works) je mezinárodně shodně 

používán k vyjádření situace, kdy je nemožné určit a nemožné nalézt autora, nebo jiného 

nositele práv k dílu za účelem získání svolení k užití takového díla.“ (PRCHAL, 2013, str. 

35). V souladu s uvedenou definicí vymezuje pojem rovněž autorský zákon, a to jako 

autorské dílo, u něhož není určen autor, případně určen je, avšak není nalezen ani po 

provedení důsledného vyhledávání provedeného dle zákona.34 Osiřelými díly dle § 27a 

AutZ pak budou veškerá díla takového autora. V případě spoluvlastnictví díla, může být 

dílo i jen částečně osiřelé, a to ve vztahu k právům autorů, kteří nejsou určeni či nalezeni.  

Celá úprava osiřelých děl je zvláště důležitá proto, že v zásadě platí, že k užití 

autorských děl je třeba souhlasu autora. V případě osiřelých děl tento souhlas nelze získat, 

a dílo tak může být užito jen v případech tzv. zákonných licencí. Dlužno říci, že statut 

díla jako osiřelého samozřejmě není koncipován jako trvalý, autor je oprávněn kdykoliv 

ohlásit své autorství k dílu, a tím osiřelé dílo přeměnit v klasické autorské dílo.35 Česká 

úprava logicky vychází ze zmíněné směrnice, která osiřelé dílo definuje v podstatě 

shodně, včetně práva na ukončení statutu osiřelého díla. 

Novelou autorského zákona byl v § 27b upraven rovněž proces důsledného 

vyhledávání pro zjištění, zda je dílo osiřelé. Jedná se zejména o využití nejrůznějších 

informačních nástrojů, jako jsou rejstříky a katalogy. Seznam zdrojů, do nichž musí být 

obligatorně nahlédnuto, je uveden v příloze č. 2 autorského zákona. Mezi uvedenými 

                                                 
32 Bod 6. písm. a), c) Doporučení EK 2006/585/ES. 
33 PRCHAL, P. (2013). Osiřelá díla. Praha: Lidne Praha. 23 s. 
34 § 27a odst. 1 AutZ. 
35 § 27a odst. 4 AutZ. 
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zdroji jsou například katalogy Národní knihovny ČR, Národního filmového archivu či 

databáze fotobank. 

Co se týče rozsahu problematiky osiřelých děl, tedy kolik takových děl skutečně 

existuje, bylo provedeno již mnoho průzkumů a odhadů, avšak přesná čísla známa nejsou. 

Dle zveřejněných průzkumů lze ovšem usuzovat, že v oblasti chráněných literárních děl 

je podíl osiřelých děl v rozmezí od 15-20 %. U jiných než literárních sbírek pak toto číslo 

výrazně stoupá, mluví se až o 70% podílu.36 

Od osiřelých děl je však nutno odlišit díla nedostupná. Společným znakem obou 

je nutnost a zároveň nemožnost získání souhlasu autora k užití díla. V případě 

nedostupných děl je třeba příčiny hledat jinde než v dostupnosti autora. Nedostupná díla 

nelze užít, protože autor, který je znám a je dohledatelný, nemá vůli dát souhlas k užití 

díla. Důvody jeho rozhodnutí mohou být různé, a vzhledem k zařazení autorského práva 

jako odvětví práva soukromého, je nutno tuto autonomii vůle respektovat. 

  

                                                 
36 PRCHAL, P. (2013). Osiřelá díla. Praha: Lidne Praha. 55 s. 
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2. Užití autorského díla  

Vzhledem k tématu této práce, kterým jsou mimosmluvní instituty užití 

autorského díla, považuji za vhodné vymezit, co to vůbec užití autorského díla je.  

Již dříve jsem zmínil, že právo dílo užít je základním a zřejmě nejdůležitějším 

majetkovým autorským právem. Toto právo náleží v nejobecnější rovině třem kategoriím 

osob: 

 autorovi, 

 osobám, jimž autor udělil smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva 

(mluvíme zde o smluvním užití autorského díla, dochází k němu na 

základě licenční smlouvy), 

 osobám, jež mají právo dílo užít i bez souhlasu autora, na základě zákona. 

Právě v případě třetí uvedené kategorie mluvíme o tzv. mimosmluvních 

institutech užití autorského díla, kterým je věnována tato práce. 

V čem konkrétně právo dílo užít spočívá, vymezuje autorský zákon v § 12 odst. 

4, když uvádí možnosti způsobu užití díla, jedná se o: 

 právo na rozmnožování díla, 

 právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

 právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, 

 právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

 právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

 právo na sdělování díla veřejnosti, zejména 

o právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla, 

o právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, 

o právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla, 



26 

 

o právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla. 

Tento výčet je však pouze demonstrativní, což vyplývá z § 12 odst. 5 AutZ, který 

stanoví, že dílo lze užít i jiným způsobem.  

Je logické, že mimosmluvní instituty užití autorských děl umožňují různé způsoby 

jejich užití, právě z toho důvodu jsem se rozhodl jednotlivé způsoby alespoň stručně 

popsat. 

2.1. Rozmnožování a rozšiřování díla 

Na prvním místě bych rád zmínil rozmnožování díla, jakožto historicky nejstarší 

výlučné majetkové právo. Toto právo je bezpodmínečně spojeno s vyjádřením díla na 

hmotném substrátu.37 Rozmnožováním zákon rozumí zhotovování rozmnoženin díla či 

jeho části a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.38 Zákon však nijak nedefinuje 

samotný pojem rozmnoženina, obecně za ni tak považujeme každé jednotlivé zachycení 

díla do hmotného nosiče schopné objektivně vnímatelného vyjádření.39 Zákon příkladmo 

uvádí formy rozmnožování díla, mezi něž řadí rozmnoženiny tiskové, fotografické, 

zvukově obrazové a další.40 V současné době lze vyzdvihnout zejména digitální 

rozmnoženiny. 

 Druhým právem spojeným s hmotnou podobou autorského díla je rozšiřování díla. 

Samotným rozšiřováním se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem či 

jiným převodem vlastnického práva ať už k originálu či rozmnoženině díla, včetně jejich 

nabízení za tímto účelem.41 

 Právo autora na rozšiřování autorského díla je zvláštní tím, že je významně 

omezeno principem vyčerpání. Uvedený princip vychází z práva EU, a je rovněž zakotven 

v autorském zákoně. Ve své podstatě řeší tento princip kolizi mezi vlastnickým právem a 

právem k výsledkům tvůrčí duševní činnosti. Konkrétní úprava v § 14 odst. 2 AutZ zní:  

                                                 
37 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 179 s. 
38 § 13 odst. 1 AutZ. 
39 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 180 s. 
40 § 13 odst. 2 AutZ. 
41 § 14 odst. 1 AutZ. 
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„Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu 

nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho 

souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo 

rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a 

ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno; 

právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno.“ 

Podmínkou vyčerpání je tedy oprávněný prodej či jiný převod vlastnického práva. 

Pokud autor dá jednou souhlas k prodeji originálu či rozmnoženiny, nemůže nadále 

zasahovat do dalších dispozic s těmito předměty. Opačná úprava by vedla k výraznému 

narušení volného pohybu zboží. Prameny tohoto principu nalezneme v právu EU, 

konkrétně v judikatuře Soudního dvora EU, který princip prvně judikoval v případu 

„Deutsche Grammophon“. 

Z litery zákona vyplývá, že k vyčerpání naopak nedochází pronájmem ani 

půjčováním originálu či rozmnoženiny díla. Otázka pronájmu a jeho dopadu na princip 

vyčerpání však nebyla vždy jednoznačná. Současná úprava vychází z řešení, které 

přinesla judikatura SDEU v případě 158/86 Warner Brothers Inc. a Metronome Video 

ApS proti Eriku Viuffu Christiansenovi. V případě šlo o to, že: „Christiansen se jako 

provozovatel půjčovny videokazet s nahranými filmy domáhal uplatnění principu 

vyčerpání na videokazety, které byly žalobcem uvedeny na trh ve Velké Británii. Tvrdil 

proto, že prvním prodejem exempláře bylo právo na rozšiřování vyčerpáno s účinky pro 

celé území EHS, a proto jej žalobce nemůže omezovat v jeho dalším šíření, byť by se tak 

dělo formou pronájmu těchto rozmnoženin v Dánsku, kde videopůjčovnu provozoval.“ 

(OTEVŘEL, 2005). SDEU konstatoval, že pronájmem rozmnoženin či originálu díla 

nedochází k vyčerpání a toto stanovisko bylo později zakotveno do směrnice a převzato 

do autorského zákona. 

V souvislosti s uvedeným principem je nutné upozornit na to, že k vyčerpání práva 

na rozšiřování nedojde ani při zpřístupňování děl online, protože nejde o rozšiřování dle 

autorského zákona, ale o sdělování díla veřejnosti dle § 18 a násl. AutZ. 

K vyrovnání újmy, která může autorům vznikat v důsledku uvedeného principu, 

bylo vytvořeno právo autora na odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla 
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(tzv. droit de suite). Toto právo spadá mezi jiná výlučná majetková práva autora a je 

upraveno v § 24 AutZ. Nutno podotknout, že právo je poměrně úzce vymezené, a 

rozhodně se neuplatní u všech autorských děl. 

2.2. Pronájem, půjčování a vystavování díla 

Další způsoby užití autorského díla spočívají ve zpřístupňování díla v hmotné 

podobě. Obzvláště blízko k sobě mají právo na pronájem a právo na půjčování. Rozdíl 

mezi těmito právy spočívá v účelu, pro něž jsou vykonávány. V případě pronájmu jde o 

zpřístupnění díla ve hmotné podobě za účelem přímého či nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu, a to poskytnutím originálu či rozmnoženiny díla na dobu 

určitou. V případě půjčení jde taktéž o poskytnutí originálu či rozmnoženiny díla na dobu 

určitou, ale účelem není hospodářský ani obchodní prospěch, a ke zpřístupnění dochází 

zařízením přístupným veřejnosti.42 

Třetí uvedený způsob užití díla, tedy vystavování, je vymezen jako zpřístupnění 

díla tím, že je umožněno zhlédnutí nebo jiné vnímání originálu či rozmnoženiny díla.43 

Vystavování je uplatní především v oblasti uměleckých děl, kde jde o velmi významnou 

formou zpřístupnění díla veřejnosti.44 

2.3. Sdělování díla veřejnosti 

Sdělování díla veřejnosti je velmi významným majetkovým právem, které 

doplňuje výše zmíněná práva týkající se zpřístupňování díla. Především s ohledem na 

rozvoj internetu lze rovněž usuzovat, že jeho důležitost bude nadále stoupat.  

V případě sdělování díla jde, na rozdíl od výše uvedených způsobů užití, o 

zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Je nerozhodné, zda ke sdělování dochází živě, 

ze záznamu, po drátě či bezdrátově. Takovým způsobem sdělování je rovněž 

zpřístupňování díla pomocí počítačové či obdobné sítě, umožňuje-li komukoliv přístup 

k dílu v místě a čase dle jeho volby.45 Právo na sdělování díla se dle § 18 AutZ 

nevyčerpává, je tedy vždy zapotřebí souhlas autora. Úprava sdělování veřejnosti vychází 

                                                 
42 § 15, § 16 AutZ.  
43 § 17 AutZ. 
44 JAKL, L. (2011). Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 

176 s. 
45 § 18 AutZ. 
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ze směrnice EP a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a 

práv s nim souvisejících v informační společnosti, která byla výsledkem dlouholeté snahy 

EU o ochranu autorských práv při online zpřístupňování děl. 

Autorský zákon rozděluje způsoby sdělován díla do pěti skupin: 

 Živé provozování a jeho přenos. 

 Provozování ze záznamu a jeho přenos. 

 Vysílání rozhlasem nebo televizí. 

 Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání. 

 Provozování rozhlasového či televizního vysílání. 

V případech živého provozování a provozování ze záznamu, jde zpravidla o 

literární, hudební či dramatická díla. K přenosu těchto děl dochází většinou pomocí 

reproduktoru či obdobného přístroje, avšak nesmí jít o vysílání rozhlasem či televizí, ani 

o přenos či provozování rozhlasového nebo televizního vysílání dle § 21-23 AutZ.46  

Vysílání rozhlasem či televizí je zpřístupňování rozhlasem, televizí či obdobným 

způsobem sloužícím k šíření zvuků a obrazů, a to ať již jde o vysílání po kabelu, po drátě, 

bezdrátově či pomocí družic. Přenosem vysílání je pak zpřístupnění vysílání v nezměněné 

podobě, které provádí osoba odlišná od původního vysílatele.  

Provozováním vysílání se rozumí zpřístupnění vysílaného díla pomocí přístroje 

určeného k příjmu takového vysílání. Tento způsob užití byl v minulosti často předmětem 

sporů. Pochyby například vyvolává úprava v § 23 AutZ, která výslovně stanoví: 

„Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu 

rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s 

ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání 

ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní 

správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním 

zákonem“. 

V souvislosti s ní byla delší dobu předmětem sváru otázka, zda zpřístupňování 

díla, typicky pomocí televizorů umístěních v hotelových pokojích, osobám ubytovaným 

                                                 
46 § 19, § 20 AutZ.  
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v těchto pokojích, je sdělováním díla veřejnosti či nikoliv. Odpověď na tuto otázku podal 

soudní dvůr EU v rozsudku C-306/05 SGAE v. Rafael Hoteles SA, když rozhodl, že: 

„Pouhé poskytnutí fyzického zařízení, jakým je umístění televizních přijímačů v pokojích 

hotelového zařízení, nepředstavuje jako takové sdělování veřejnosti ve smyslu směrnice 

2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti. Naproti tomu, poskytování signálu hotelovým zařízením 

umožňujícího sdělování děl prostřednictvím těchto přijímačů klientům ubytovaným v 

pokojích tohoto zařízení představuje, nezávisle na užívané technice přenosu signálu, 

sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice.“ 

Otázka hotelových pokojů nebyla jediná, dalším případem byly pokoje 

v lázeňském zařízení, kde byl opět umístěn televizor a zároveň docházelo k provozování 

televizního vysílání. Tento spor je konkrétně spjat s Českou republikou, neboť jde o spor 

Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) proti Léčebným 

lázním Mariánské Lázně a.s. V rozsudku C-351/12 se soud zabýval několika 

předběžnými otázkami. Jedna z otázek zněla, zda je v souladu se směrnicí EP a Rady 

2001/29/ES česká právní úprava zakládající výjimku z provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, za které se dle § 23 AutZ nepovažuje zpřístupňování díla pacientům 

při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních. SDEU rozhodl, že 

článek 3 zmiňované směrnice je nutné vykládat tak, že brání jakékoliv úpravě, která by 

autorům odnímala právo udělovat svolení ke sdělování díla.47 Daná výjimka je tak 

v rozporu se směrnicí 2001/29/ES, k nápravě však dosud nedošlo. 

V souvislosti se sdělováním díla se soudní dvůr zabýval další zajímavou otázkou, 

která je spjata s nelegálním šířením autorských děl. Ve věci C-466/12 Nils Svensson, Sten 

Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB se soud zabýval tím, zda 

umísťování hypertextových odkazů na internetové stránce, které odkazují na autorská díla 

umístěná na jiné stránce, lze považovat za sdělování veřejnosti. Ve svém rozsudku soudní 

dvůr shledal, že toto jednání nelze označit za sdělování. Zároveň soud dodal, že státy 

                                                 
47 ŠTĚCHOVÁ, K., & Žikovská, P. (2012). To pay or not to pay, that is alway the question! After hotel 

rooms and dental practise comes spa establishment (Case comment - CJEU C-351/12). V J. Kříž, 

& kol., Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (stránky 23-31). Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko. 
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nemohou přijmout úpravu, která by rozšiřovala pojem sdělování veřejnosti o úkony, které 

směrnice 2001/29/ES nestanoví.   

Aktuálně se otázkou sdělování díla veřejnosti zabýval také Ústavní soud ČR. 

Konkrétně šlo o spor provozovatele restauračního zařízení (dále jako stěžovatel) 

s kolektivním správcem práv výkonných umělců, spol. INTERGRAM. Stěžovatel napadl 

rozsudek krajského soudu, kterým mu byla uložena povinnost uhradit bezdůvodné 

obohacení vůči kolektivnímu správci. Bezdůvodné obohacení mělo spočívat v tom, že 

bez uzavřené licenční smlouvy zpřístupňoval veřejnosti záznamy uměleckých výkonů 

výkonných umělců a výrobců záznamu, a to prostřednictvím televizoru. Kolektivní 

správce toto prokázal zjištěním, že se v provozně televizor nachází, a výpovědí obsluhy, 

která vypověděla, že se televize výjimečně pouští, např. při olympiádě. Stěžovatel 

namítal, že televizor neužívá k veřejnému zpřístupňování, ale jen k pouštění video 

záznamů motorkářského klubu, který se v provozovně příležitostně schází. Ústavní soud 

judikoval, že samotná existence přítomnosti televizoru v provozovně, bez zjištění jeho 

funkčnosti a schopnosti přenosu, nemůže postačovat k přiznání práva na bezdůvodné 

obohacení. Přičemž uvedl, že důkazní břemeno je na straně kolektivního správce, neboť 

on byl v uvedeném sporu žalobcem, a má tak zajistit řádné prokázání svých tvrzení.48 

Sdělování díla v souvislosti s internetem, je do budoucna asi nejdůležitějším 

způsobem užití autorského díla. Dá se očekávat, že po uvedených sporech budou 

následovat ještě mnohé další. Rovněž by mě nepřekvapilo, kdyby samotný institut do 

budoucna doznal nějakých koncepčních změn.  

                                                 
48 Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 2186/14. 
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3. Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

3.1. Pojem, zakotvení a dělení 

Mimosmluvní instituty užití autorského díla jsou jakési zákonné výjimky 

z obecného pravidla zakotveného v § 12 AutZ, které stanoví, že právo užít autorské dílo 

má jen autor, nebo osoba, které autor udělil svolení. „Jejich účelem je řešit střet 

oprávněných zájmů autora (nebo jiné osoby) se zájmy obecnými tak, aby výkonem 

absolutního autorského práva nedošlo k narušení rozumného uspořádání vztahů ve 

společnosti. Děje se tak ve prospěch zájmů obecných a autor je v tomto směru omezen ve 

svých subjektivních právech absolutní právní povahy, jež mu jinak náleží.“ (TELEC & 

TŮMA, 2007, str. 339). Z uvedeného vyplývá, že výjimky jsou obecně zakotveny ve 

veřejném zájmu, s ohledem na práva autorů je pak jejich výčet taxativní. 

Mimosmluvní instituty můžeme rozdělit do tří skupin a to na: 

 volné dílo, 

 volné užití díla a 

 zákonné licence.  

Právní teorie dělí instituty rovněž z hlediska jejich úplatnosti. Za úplatné jsou 

považovány: 

a) Vytváření rozmnoženin díla pro osobní potřebu. 

b) Rozmnožování díla na papír nebo na podobný podklad dle § 30a (1) c), d). 

c) Knihovní licence, resp. veřejná půjčovatelská licence. 

d) Licence pro sociální zařízení. 

V ostatních případech se jedná o bezúplatné případy užití.  

 V oblasti vnitrostátního práva jsou tyto instituty upraveny autorským zákonem v 

§ 28-39. Zákonná úprava, stejně jako v jiných oblastech, transponuje směrnici 

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

práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Vedle zmíněné směrnice je 

dílčí úprava obsažena též v dalších směrnicích, zejména ve směrnici o době ochrany 

autorského práva či ve směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. 
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 Co se mezinárodního práva týká, to se povětšinou konkrétními mimosmluvními 

instituty nezabývá, nicméně RÚB umožňuje státům vytváření takovýchto výjimek např. 

skrze čl. 9 odst. 2, jenž stanoví že: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje možnost 

dovolit rozmnožování těchto děl v určitých zvláštních případech, pokud takové 

rozmnožení nenarušuje normální využívání díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu 

oprávněným zájmům autora.“  

3.2. Volné dílo 

Prvním mimosmluvním institutem užití autorského díla je institut volného díla 

upravený v § 28 AutZ. Volné dílo je pojmem, který označuje autorské dílo, u něhož 

uplynula doba trvání majetkových práv.49 Podmínka uplynutí práv je jedinou podmínkou, 

která je pro vznik volného díla stanovena. Volným dílem se dílo nestane v případě úmrtí 

autora, který nemá žádného dědice, jak by tomu bylo dle dřívějších úprav.50 Splnění 

podmínky uplynutí doby trvání práv je tak i jedinou možností vzniku volného díla. 

Dřívější možnost byla překonána především zakotvením odúmrti v § 26 odst. 2 AutZ.51 

Státu připadnou dále i majetková práva po zaniklé právnické osobě bez právního 

nástupce, jak vyplývá z § 26 odst. 3 AutZ. 

I užívání volného díla má však určité zákonné meze. Tímto omezením je zejména 

tzv. postmortální ochrana díla zakotvená v § 11 odst. 5 AutZ. Jak jsem vymezil již dříve, 

jde o určitá osobnostní práva autora, která trvají i po jeho smrti, resp. i po uplynutí 

majetkových práv, a tím pádem musí být dodržována. Konkrétně si tedy ani u volného 

díla nikdo nesmí osobovat autorství, nebo užít toto dílo způsobem snižujícím jeho 

hodnotu. Je-li to obvyklé, musí navíc osoba užívající dílo uvést jméno autora. Název 

volné dílo pak indikuje to, že s užíváním není spojen žádný poplatek, a to ani autorovi, 

resp. jeho dědicům, ani státu. 

Autorský zákon se v souvislosti s volnými díly dále zabývá zvláštní kategorií děl, 

která ačkoliv nebyla zveřejněná, došlo u nich k uplynutí doby trvání majetkových práv. 

                                                 
49 § 27 odst. 1 AutZ. 
50 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 333 s. 
51 § 26 odst. 2 AutZ zní: „Majetková práva jsou předmětem dědictví. Zdědí-li majetková práva k dílu více 

dědiců, použije se na jejich vzájemné vztahy k dílu ustanovení § 8 odst. 3 a 4 obdobně. Zdědí-li takto 

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

kultury České republiky, a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond kinematografie. Příjmy z výkonu 

majetkových práv státu vykonávaných těmito státními fondy jsou příjmy těchto státních fondů.“ 
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Pokud takové dílo někdo poprvé zveřejní, vznikají mu v rozsahu zveřejnění výlučná 

majetková práva, která by jinak náležela autorovi. Doba trvání práv u výše uvedených děl 

je však pouze 25 let od zveřejnění. Dlužno říci, že toto právo, označované jako výlučné 

majetkové právo prvního zveřejnitele dosud nezveřejněného díla, je ve skutečnosti jedno 

z práv souvisejících s právem autorským. Systematicky je však toto právo, dalo by se říci 

chybně, zařazeno v hlavě první autorského zákona, tedy v rámci práva autorského.52  

Česká právní úprava volných děl vychází zejména z práva EU, a konkrétně pak ze 

směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících. Tato směrnice upravuje doby trvání majetkových práv, výlučné majetkové 

právo prvního zveřejnitele dosud nezveřejněného díla a umožňuje členským státům také 

ochranu kritických a vědeckých vydání děl. V posledním zmíněném případě se jedná o 

ochranu děl, která se stala volnými a maximální doba ochrany těchto práv činí 30 let od 

prvního vydání.53 Česká republika však do svého právního řádu tuto možnost dosud 

nepřevzala.  

Dobou ochrany majetkových práv autora se na mezinárodní úrovni zabývá 

Bernská úmluva. Ta zakotvila minimální délku ochrany těchto práv na dobu 50 let po 

smrti autora. Bernská úmluva zamýšlela stanovit délku tak, aby byla poskytnuta ochrana 

autorovi a prvním dvěma generacím jeho potomků. Zároveň mělo jít o minimální 

standard s tím, že stanovení možnosti vyšší ochrany se ponechává na zákonodárcích 

smluvních stran. V důsledku prodloužení délky života se doba 50 let stala nedostatečnou, 

což bylo mimo jiné jedním z důvodů zmíněného prodloužení doby trvání v rámci EU. 

Doba trvání ochrany autorského díla zakotvena směrnicí, tedy systém „za života 

+ 70 let po smrti autora“, se stal inspirací pro úpravy i jiných států, např. Brazílie, Ekvádor 

či Turecko. Tento systém se taktéž uplatňuje pro mnoho děl prvně zveřejněných po roce 

1977 v USA.54 Ve světě je však stále nejrozšířenější úprava vycházející z Bernské 

úmluvy, tedy „za života + 50 let po smrti autora.“55 

                                                 
52 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 335 s. 
53 Článek 5 směrnice 2006/116/ES. 
54 17 U.S. Code § 302. Načteno z http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/302. 
55 ARNOLD, B. (2008). Duration of Copyright : Overview. Načteno z Caslon Analytics Home Page: 

http://web.archive.org/web/20140204084226/http://caslon.com.au/durationprofile.htm 
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Na závěr lze říci, že otázka volných děl nepředstavuje v praxi výraznější 

problémy. Rovněž nejsou patrné žádné výrazné chyby, které by měly vést k legislativním 

změnám tohoto institutu. Do budoucna je tak možné očekávat především diskuse na téma 

délky trvání majetkových práv. 

3.3. Výjimky a omezení práva autorského 

Dva zbývající mimosmluvní instituty užití autorského díla jsou zákonem řazeny 

do dílu nazvaného výjimky a omezení práva autorského. V rámci hlavy první dílu 

čtvrtého AutZ je upraven společný základ, resp. společné omezení spočívající 

v tříkrokovém testu, dále volná užití a zákonné licence. Tohoto zákonného rozdělení se 

držím též při členění této kapitoly. 

3.3.1. Tříkrokový test 

Autorský zákon pro možnost uplatnění výjimek a omezení z autorského práva 

ukládá základní omezení, kterým je tzv. tříkrokový (třístupňový) test. Toto omezení je 

upraveno § 29 odst. 1 AutZ, když současné znění bylo zakotveno tzv. euronovelou, tedy 

zák. č. 216/2006 Sb. Nutno poznamenat, že při popisu vycházím z inklusivního chápání 

tohoto testu. Toto pojetí vnímá třístupňový test jako materiální podmínku pro aplikaci 

volných užití a zákonných licencí.56 

Zákonná úprava zní: „Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve 

zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla 

není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora.“ Třemi podmínkami, chcete-li stupni, které lze z legislativy 

vyvodit jsou: 

1. Výjimky lze aplikovat jen ve zvláštních případech stanovených v autorském 

zákoně. 

2. Užití díla nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla. 

3. Užitím díla nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

                                                 
56 Více k různým pojetím viz POLČÁK, R. (2010). Svatby a jejich alternativy - Hannover 2010. Revue 

pro právo a technologie(1),  6 s. 
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Všechny tyto podmínky musí být splněny kumulativně, jinak se nejedná o 

oprávněné mimosmluvní užití díla. Problémem zákonné úpravy je nejasnost formulace, 

která spočívá v užívání nedefinovaných a neurčitých právních pojmů, jako například 

běžný způsob užití či nepřiměřené dotčení oprávněných zájmů. 

Zákonná úprava je v podstatě totožná jako je úprava unijní, zakotvená v čl. 5 odst. 

5 směrnice 2001/29/ES.57 Východiskem pro obě úpravy byla RÚB, která třístupňový test 

zakotvila již v roce 1967 v rámci stockholmské revize. RÚB upravuje třístupňový test 

v čl. 9 odst. 2.58 Úprava Bernské úmluvy byla převzata též do dalších mezinárodních 

smluv týkajících se autorských práv, jako je TRIPS či WCT. 

Uvedené převzetí úpravy do TRIPS je důležité s ohledem na výklad jednotlivých 

kroků (stupňů), protože ten byl proveden právě v souvislosti s čl. 13 TRIPS. Tento dodnes 

nejkomplexnější výklad přinesl Orgán pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, dále 

jako Orgán WTO) Světové obchodní organizace (WTO) v rámci řízení mezi Evropskými 

společenstvími a USA, vedeném pod sp. zn. WT/DS160.59 

Dle první podmínky musí jít o jasně vymezené případy, které jsou výjimečné a 

specifické. Dle Orgánu WTO však není nutný taxativní výčet takových situací. 

Z gramatického výkladu pojmu zvláštní je zjevné, že musí jít jen o omezený okruh 

případů, kdy dojde k omezení některého z práv autora. Vztahovalo-li by se omezení na 

veškeré případy, došlo by prakticky k absolutnímu vyloučení takového autorského práva, 

což je samozřejmě nežádoucí. Podmínka je v ČR splněna tím, že jde o případy uvedené 

v zákoně. 

Druhou podmínkou je nenarušení běžného výkonu autorských práv. „Běžným 

výkonem je zásadně takové užití díla, za které autoři mohou oprávněně očekávat 

poskytnutí odměny.“ (TELEC & TŮMA, 2007, str. 343). Výjimkou tak nesmí dojít 

k nepřiměřenému omezení žádného z výlučných majetkových práv. Neoprávněné jsou 

dle Orgánu WTO takové užití, které vstupují do hospodářské soutěže se způsoby běžného 

                                                 
57 Čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES zní: „Výjimky a omezení stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou 

být použity pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo 

jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv.“ 
58 Čl. 9 odst. 2 RÚB zní: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje možnost dovolit rozmnožování těchto 

děl v určitých zvláštních případech, pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání díla a 

nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“  
59 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 340-343 s. 
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užití díla samotným autorem, a tím jej alespoň potenciálně připravují o podstatný 

hospodářský příjem. Tuto podmínku lze považovat za velmi významnou, a sama o sobě 

by mohla sloužit autorům jako výrazný nástroj k jejich obraně. Jak však uvádí Dobeš, v 

praxi je nepřekonatelným problémem to, že důkazní břemeno nese žalobce, tj. autor, pro 

něhož je prokázání velmi náročné až nemožné.60 

Třetí podmínkou je zákaz neodůvodněného poškození oprávněných zájmů autora. 

Orgán WTO vykládal tuto podmínku tak, že nepřiměřená úroveň újmy dle hospodářského 

kritéria je spojena s nepřiměřeným omezením příjmů autora.61 Tento úzký výklad 

kritizoval Dobeš, když dle něho je ve třetí podmínce RÚB nutné zvažovat zájmy autora, 

ale je třeba brát v úvahu rovněž zájem veřejnosti, který by mohl případnou újmu 

ospravedlnit. Dle Dobeše je tak třetí podmínka vyjádřením principu proporcionality.62 

I přesto, že zde existuje uvedený výklad Orgánu WTO, uplatnění tříkrokového 

testu v konkrétních případech volných užití či zákonných licencí představuje nadále 

problém. Nedostatky a případné změny tohoto institutu se pokusím nastínit v závěrečných 

kapitolách mé práce.  

3.3.2. Volná užití 

Volná užití můžeme dle výše zmíněného rozdělení označit za druhou skupinu 

mimosmluvních užití autorského díla. Jedná se o velmi významný institut, jde dokonce o 

nejčastější případ zákonem dovoleného užití díla.63 Právní úprava je obsažena v hlavě 

první dílu čtvrtého AutZ, a na úrovni práva EU ve směrnici 2001/29/ES. Naopak marně 

bychom hledali úpravu na mezinárodní úrovni, i když jak podotýká Dobeš, úprava byla 

navrhována v souvislosti se Stockholmskou revizí RÚB, namísto konkrétní úpravy byl 

však přijat tříkrokový test, který jsem popisoval v předcházející kapitole.64 

Zásadní informace spočívá v tom, že volné užití díla vůbec není užitím ve smyslu 

autorského zákona. Základní předpoklady k tomu, abychom mohli mluvit o volném užití, 

jsou dány tím, že volné užití slouží pouze osobní potřebě fyzických osob, a 

                                                 
60 DOBEŠ, P. (24. Červen 2007). Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 
61 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 343 s. 
62 DOBEŠ, P. (24. Červen 2007). Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 
63 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 345 s. 
64 DOBEŠ, P. (24. Červen 2007). Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 
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jen omezenému účelu. Z ustanovení § 29 odst. 2 AutZ pak vyplývá, že volné užití se 

vztahuje pouze na díla zveřejněná.65 

Co se pojmu osobní potřeba týče, vymezil jej ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 

423/10, když akceptoval výklad krajského soudu, že: "Užitím pro osobní potřebu je nutné 

rozumět užití díla v soukromí zhotovitele rozmnoženiny, v rámci rodiny, přátel, osob 

blízkých." Zejména osoby blízké je nutno v tomto případě chápat šířeji, než v případě 

zákonné definice v o. z.66 Ústavní soud se pojmem zabýval i v jiném případě, v němž 

zaujal stanovisko, že užitím pro osobní potřebu je i případ, kdy si zaměstnankyně v práci 

pustí vlastní rádio, pokud tím nedochází k žádnému ovlivnění zákazníků, tedy nedochází 

k hospodářskému či obchodnímu prospěchu.67  

Ohledně účelu užití díla pro osobní potřebu zákon stanoví, že jím nesmí být 

dosažení přímého či nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu.68 Užití díla pro 

obecně prospěšné účely pak sice není výslovně zakázaným účelem, ale šlo by o 

překročení rozsahu osobní potřeby, a tak takové užití není možné.69 

Úprava volných užití se v našem právním prostředí neuplatňuje na veškerá díla. 

Autorský zákon výslovně stanoví zákonné výjimky, kdy se o volné užití nejedná. Takto 

zákon vyjmenovává, že: 

 užití počítačového programu, 

 užití elektronické databáze,  

 zhotovení rozmnoženin či napodobenin díla architektonického stavbou, a 

 pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu 

či jeho přenosu, 

                                                 
65 § 4 odst. 1 AutZ zní: „Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, 

vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno.“ 
66 § 22 odst. 1 o. z. zní: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle 

jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném 

nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 

druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené 

nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ 
67 Viz nález sp. zn. II. ÚS 3076/13. 
68 § 30 odst. 1 AutZ 
69 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 346 s. 
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jsou užitím dle autorského zákona, a to bez ohledu na to, že jde o užití pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby.70 

 Výjimka u počítačových programů vychází ze směrnice 2009/24/ES o právní 

ochraně počítačových programů. Nicméně tato směrnice v čl. 5 odst. 2 umožňuje 

oprávněným uživatelům vytvářet si záložní rozmnoženinu, je-li to nezbytné pro užívání 

programu. Tato úprava byla transponována do § 66 odst. 1 písm. c) AutZ. Zákaz 

pořizování záznamu audiovizuálních děl byl do AutZ vložen novelou v roce 2006, kdy 

šlo zejména o reakci na rozšiřující se praxi, spočívající v natáčení veřejně promítaných 

filmů v kině na videokameru (kinorip, bootlegging). Ačkoliv to zákon výslovně neuvádí, 

rozšiřujícím výkladem lze dovodit, že tento zákaz se uplatní též na díla audiovizuálně 

užitá.71 

Další omezení zákon stanoví pro rozmnoženiny a napodobeniny děl výtvarných, 

zhotovených pro osobní potřebu. U uvedených platí, že musí být zřetelně označeny a 

nesmí být užity k jinému účelu než pro osobní potřebu.72 

Úprava volných užití se nedotýká práva autorů na odměnu v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní a vlastní vnitřní potřebu. Taktéž platí povinnost 

uživatele respektovat omezení spočívající v technických prostředcích ochrany díla.73 

Volná užití nejsou výslovně omezena na žádný konkrétní způsob užití díla, avšak 

z povahy věci je nutno vyloučit veškeré veřejné způsoby užití. O případy volného užití 

tak rozhodně nemůže jít v případech vystavování či sdělování veřejnosti.  

Zákonná úprava volných užití výslovně umožňuje zhotovit záznam, 

rozmnoženinu či napodobeninu díla pro osobní potřebu. Povaha a forma těchto 

rozmnoženin je nerozhodná. Předmětem sporů však byla otázka, zda se v daném případě 

jedná o právo zhotovit jednu či více rozmnoženin. Tuto otázku zodpověděl Nejvyšší soud 

ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 234/2009, kdy popřel jeden z výkladů daného 

ustanovení, konkrétně ten, který právo omezuje na zhotovení jediné rozmnoženiny. Dle 

Nejvyššího soudu platí, že: „Výklad nelze dovozovat z legálního výrazu „zhotovit 

                                                 
70 § 30 odst. 3 AutZ. 
71 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 350 s. 
72 § 30 odst. 4 a 5 AutZ. 
73 § 30 odst. 6 AutZ. 
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rozmnoženinu“, neboť užití jednotného čísla v právním předpise je běžnou legislativní 

technikou a jednalo by se o výklad „ad absurdum“, tedy o výklad nedovolený. Legislativní 

právní jazyk totiž hovoří zásadně v jednotném čísle, což je legislativně technickým 

pravidlem, z kterého nelze v tomto směru v zásadě nic vyvozovat.“ Počet rozmnoženin je 

tak nerozhodný, samozřejmě za předpokladu, že bude splněna podmínka třístupňového 

testu.  

Ve výše zmíněném rozhodnutí Nejvyšší soud rozhodl též v otázce zdroje pro 

vytvoření rozmnoženiny. Doslovné znění § 30 odst. 2 zákona zní: „Do práva autorského 

tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo 

napodobeninu díla.“ Nejvyšší soud judikoval, že z ustanovení nelze dovozovat, že se 

omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženiny díla pro osobní potřebu vztahuje 

jen na pořízení rozmnoženiny z originálu díla. Může se tedy jednat jak o originál, tak i o 

rozmnoženinu díla, přičemž není bez dalšího nikterak vyloučeno, aby zdrojová 

rozmnoženina, ze které si zhotovitel pořídí vlastní rozmnoženinu pro osobní potřebu, byla 

pořízena i na základě jednání, které je v rozporu s autorským zákonem. Samozřejmě jako 

vždy platí, že je nutné dodržet požadavky § 29 AutZ, což by v některých případech mohlo 

být v podstatě nemožné. Žel dosavadní judikatura se takovým případem nezabývala.   

Výklad NS ČR v otázce zdroje rozmnoženiny dostal v loňském roce výrazné 

trhliny v důsledku rozhodnutí SDEU ve věci C-435/12. Toto rozhodnutí čtvrtého senátu 

soudního dvora EU se zabývalo výkladem čl. 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 směrnice 

2001/29/ES. V dané věci se jednalo o spor mezi společností ACI Adam BV, jakož 

i několika dalšími podniky (dále jen „ACI Adam a další“), a Stichting de Thuiskopie (dále 

jen „Thuiskopie“) a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (dále jen 

„SONT“), dvěma nadacemi, z nichž první je pověřena výběrem a rozdělováním poplatků, 

které musí hradit výrobci nebo dovozci nosičů určených k rozmnožování literárních, 

vědeckých nebo uměleckých děl, jež je prováděné za účelem soukromého užití (dále jen 

„poplatek za soukromé rozmnožování“), a druhá je pověřena stanovením výše tohoto 

poplatku. Spor se týkal toho, že SONT při stanovování výše uvedeného poplatku 

zohledňuje škodu vzniklou v důsledku rozmnoženin pořízených z neoprávněného 

zdroje.74 Společnost ACI Adam podala u vnitrostátních (nizozemských) soudů žalobu, ve 

                                                 
74 Bod 2 rozsudku SDEU ve věci C-435/12. 
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které rozporovala výklad čl. 16c odst. 1 a 2 Auteurswet, Stb. 2008, č. 538 (dále jako AW). 

Článek 16c odst. 1 a odst. 2 zní:  

„1. Za porušení autorského práva k literárnímu, vědeckému či uměleckému dílu 

se nepovažuje rozmnožení celého díla nebo jeho části na nosiči určeném k reprodukci 

díla, pokud k rozmnožení dojde za účelem, který není přímo ani nepřímo komerční, 

a pokud slouží výlučně k vlastní praktické přípravě nebo k vlastnímu studiu či využití 

fyzickou osobou, která tuto rozmnoženinu pořídí. 

2. Za rozmnožení ve smyslu prvního odstavce náleží autorovi nebo jeho právním 

nástupcům spravedlivá odměna. Tuto odměnu je povinen uhradit výrobce nebo dovozce 

nosičů ve smyslu odstavce 1.“ 

Společnost ACI Adam a další pak v žalobě tvrdili, že poplatek za soukromé 

rozmnožování podle čl. 16c odst. 2 AW je určen výlučně k odměně majitelům autorských 

práv za rozmnožování ve smyslu odstavce 1 tohoto článku, takže výše tohoto poplatku 

nesmí zohledňovat náhradu újmy vzniklé v důsledku rozmnoženin děl pořízených 

z neoprávněných zdrojů. Předkládací soud měl za to, že směrnice 2001/29/ES výslovně 

neuvádí, zda musí být při stanovení výše spravedlivé odměny dle čl. 5 odst. 2 b) brány 

v úvahu rozmnoženiny z neoprávněného zdroje. Článek 5 odst. 2 písm. b) zní: 

„2. Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování podle 

článku 2 v těchto případech: 

[...] 

b) u jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči vytvořených fyzickou osobou pro 

soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční, a to za podmínky, že 

nositelé práv získají spravedlivou odměnu, která, pokud jde o dotyčné dílo nebo předmět ochrany, 

bere ohled na použití nebo nepoužití technologických prostředků uvedených v článku 6;“75 

SDEU k tomuto předně uvádí, že článek je třeba vykládat restriktivně. Směrnice 

sice poskytuje státům relativní volnost v tom, zda stanoví určité výjimky či nikoliv, ale 

pokud by členské státy měly možnost volby, zda přijmou či nepřijmou právní předpisy, 

které umožňují vytváření rozmnoženin pro soukromé užití též z neoprávněného zdroje, 

                                                 
75 Tato výjimka je obecně označována jako výjimka pro soukromé rozmnožování, a v našem právním 

řádě ji můžeme nalézt právě v úpravě volných užití. 
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následkem by zcela zjevně byl zásah do řádného fungování vnitřního trhu.76 Soudní dvůr 

jednoznačně řekl, že: „Nelze tak tolerovat vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný 

rozdíl mezi soukromými rozmnoženinami pořízenými z oprávněných zdrojů 

a rozmnoženinami pořízenými z padělaných či nedovolených zdrojů.“77 SDEU k tomu 

doplnil, že kdyby se připustila možnost pořizování rozmnoženin z neoprávněných zdrojů, 

vedlo by to zcela jistě k bujení obchodu s padělky, což by zase poškozovalo majitele 

autorských práv. SDEU dále zaujal následující stanovisko: „Z výše uvedených úvah 

vyplývá, že čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že se 

nevztahuje na případ, kdy jsou soukromé rozmnoženiny pořízeny z neoprávněného 

zdroje.“78 V důsledku výše uvedeného se tak interpretace Nejvyššího soudu dostala do 

rozporu s interpretací SDEU, a do budoucna by již neměla býti uplatňována z důvodu 

naplnění eurokonformního výkladu.  

V samotném řízení se pak SDEU vyjádřil ke spravedlivé odměně, jejíž účelem je 

nahradit újmu autorům za soukromou rozmnoženinu, která vznikla bez jejich svolení. 

Odměnu by dle soudu měla hradit osoba, jež újmu způsobila, což je ale z praktického 

hlediska velmi těžce proveditelné. Z tohoto důvodu soudní dvůr potvrzuje oprávnění 

členských států zajišťovat financování skrze poplatek, jenž je promítnut do ceny za 

poskytnutí vybavení, přístrojů a nosičů pro rozmnožování. Takovýto systém financování 

musí dle soudu zajišťovat přiměřenou rovnováhu mezi právy a zájmy autorů na jedné 

straně a uživateli na straně druhé. Soud pak vyjádřil přesvědčení, že systém poplatku, 

který neodlišuje situaci, kdy zdroj, z něhož byla rozmnoženina pro soukromé užití 

pořízena, je oprávněný, od situace, kdy tento zdroj je neoprávněný, nerespektuje 

povinnost přiměřené rovnováhy.79 

Vedle uvedené obecné úpravy volných užití zná autorský zákon i zvláštní úpravu 

pro rozmnožování na papír nebo na podobný podklad dle § 30a AutZ. Dle tohoto 

ustanovení není zásahem do autorského práva ani zhotovování tiskových rozmnoženin na 

papír, resp. podobný podklad, fotografickou či obdobnou technikou, pokud tak činí 

fyzická osoba pro svou osobní potřebu či právnická nebo podnikající fyzická osoba pro 

svou vlastní vnitřní potřebu. Tento případ volných užití se uplatní i v případě, že ke 

                                                 
76 Bod 35 rozsudku SDEU ve věci C-435/12. 
77 Bod 37 tamtéž. 
78 Bod 41 tamtéž. 
79 Body 50-58 tamtéž. 
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zhotovení dochází na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, resp. pro vlastní 

vnitřní potřebu právnické či podnikající fyzické osoby. V těchto případech však musí být 

řádně a včas hrazena odměna dle § 25 AutZ. Výjimka se nevztahuje na vydaný notový 

záznam díla hudebního či hudebně dramatického. 

Mezi volná užití lze do třetice řadit i předvedení a opravu přístroje dle § 31 AutZ. 

Tato úprava je naprosto logická a obdobná ustanovení lze nalézt v mnoha jiných 

evropských zemích.80 Účelem ustanovení je zejména zjednodušit obchodní styk mezi 

prodejcem a zákazníkem, kdy se prodejci dává možnost předvést či opravit přístroj a při 

tom volně užít autorské dílo. Zákon mlčí o způsobech užití, ovšem musí jít o způsob 

nezbytný pro opravu či předvedení. Typickým příkladem může být provozování 

televizního vysílání v případě televizních přijímačů.81 Na co je nutné upozornit, je fakt, 

že zákonná dikce mluví jen o předvedení či opravě přístroje, volné užití tak nedopadá na 

nosiče, např. zkušební poslech hudebních nosičů tak ze zákona není možný.82 

3.3.2.1.Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 

V souvislosti s volným užitím, a zvláště pak s užitím pro osobní potřebu, je nutné 

zmínit se o právu autorů na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla. Tato odměna je 

určitou kompenzací autorům, která má vyrovnávat jejich ztráty v důsledku rozmnožování 

děl pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. 

Právo na odměnu autorovi vzniká u zveřejněných děl, která lze rozmnožovat, a to 

buď přístrojem k zhotovení tiskových rozmnoženin na papír, nebo přístrojem k přenosu 

záznamu na nenahraný nosič.83 Zákon dále vyjmenovává osoby, jimž je platební 

povinnost uložena. Konkrétně se jedná o výrobce, dovozce či příjemce přístrojů ke 

zhotovování rozmnoženin záznamů či tiskových rozmnoženin, nebo o výrobce, dovozce 

či příjemce nenahraných nosičů záznamů. Náhradním povinným je dopravce či zasílatel, 

pokud úřadu na žádost nesdělí osobu, jež je primárně povinna odměnu hradit. Zvláštním 

povinným je poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu u tiskových rozmnoženin, 

                                                 
80 CHALOUPKOVÁ, H., & HOLÝ, P. (2012). Autorský zákon, 4. vydání. Praha: C.H. Beck. 60 s. 
81 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 356-357 s. 
82 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 357 s. 
83 § 25 odst. 1 AutZ. 
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tedy typicky kopírovací centrum. Odměna autorovi náleží při dovozu, přijetí či prvním 

prodeji uvedených přístrojů a nosičů.  

Pro povinné zákon stanoví informační povinnost vůči kolektivnímu správci, která 

si týká všech skutečností, jež jsou rozhodující pro výši odměny. Zákon stanoví, že 

odměna se neplatí u vývozu či odeslání přístrojů pro rozmnožování a nosičů do zahraničí 

za účelem jejich dalšího prodeje, a taktéž se odměna neplatí z přístrojů a nosičů, slouží-li 

pouze k rozmnožování děl na základě licenčních smluv. 

Jak již bylo částečně zmíněno výše, úprava spravedlivé odměny má svůj původ 

v právu EU, a byla též předmětem výkladu SDEU. V loňském roce se SDEU částečně 

zabýval věcí spravedlivé odměny v případu ACI Adam BV zmíněném výše, nicméně 

v rozsudku především odkázal na své dřívější rozhodnutí C-467/08 Padawan SL proti 

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Rozhodnutí ve věci 

Padawan, je dosud zřejmě nejvýznamnějším rozhodnutím, které se týká práva na 

spravedlivou odměnu. V tomto rozhodnutí soudní dvůr poprvé uvedl, že z praktických 

důvodů je možné přenášet povinnost hradit náhradu za újmu způsobenou soukromým 

užitím ze soukromých uživatelů na osoby disponující vybavením k rozmnožování.84 

Soudní dvůr pak samozřejmě uvedl, že v praxi může docházet k situaci, kdy bude 

poplatek promítán do ceny za vybavení, resp. služby, a tím fakticky dojde k přenesení 

povinnosti zpět na konečného uživatele.85 V čem ale tkví problém, a co je v rozporu 

s právem EU, je legislativa, která vyžaduje platbu poplatků za vybavení, přístroje a nosiče 

bez rozdílu, tedy i v případech kdy je toto vybavení nabyto jinou než fyzickou osobou a 

za jiným účelem, než je soukromé rozmnožování.86 Zejména z praktických důvodů pak 

soudní dvůr uvedl, že u fyzických osob platí domněnka, že vybavení je jim poskytnuto 

v plném rozsahu a užívají veškeré jeho funkce včetně rozmnožování. Není tedy nutné 

prokazovat, že fyzické osoby skutečně vytvářely rozmnoženiny pro soukromé užití.87 

S touto domněnkou se nelze neztotožnit, neboť není v silách obchodníků, resp. zřejmě 

ani nikoho dalšího, aby u všech fyzických osob, které by si např. pořídily prázdný nosič, 

zjišťovali, zda jej využijí k vytváření rozmnoženin k soukromým účelům či nikoliv.  

                                                 
84 Bod 46 rozsudku SDEU ve věci C-467/08. 
85 Bod 48 tamtéž.  
86 Bod 53 tamtéž.  
87 Body 54-56 tamtéž. 
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Problémem v našem právním prostředí je fakt, že na základě § 25 odst. 2 AutZ je 

poplatek vybírán od výrobců, dovozců či příjemců přístrojů, resp. nosičů, tito však 

nemohou zjistit povahu konečného nabyvatele, nemohou tak ani rozlišit, kdy jde o 

případy, na něž se ustanovení o spravedlivé odměně aplikuje, a kdy nikoliv. Praxe je v ČR 

taková, že kolektivní správce vybírá odměnu vždy, ledaže výrobce prokáže, že 

v konkrétním případě šlo o případ, na nějž povinnost hradit odměnu nedopadá.88 Výrobce 

se tak dostává do nevýhodné situace, neboť je pro něho velmi složité takovou skutečnost 

prokázat.  

Určité řešení na uvedený problém aktuálně přinesl SDEU. V případu C-463/12 se 

soudní dvůr zabýval mnoha předběžnými otázkami. Jedna z nich zněla, zda je v souladu 

s právem EU úprava, která zavádí povinnost náhradních odměn i na případy, kdy výrobce 

prodává zařízení podnikatelům, kteří tato zařízení prodávají dále, a to jak fyzickým, tak 

právnickým osobám.89 Soudní dvůr rozhodl, že takováto úprava je v souladu, pokud je to 

odůvodněno praktickými obtížemi, pokud se lze povinnosti zprostit prokázáním, že 

koncovým uživatelem není fyzická osoba, a pokud je upraven nárok na vrácení poplatku, 

na který má nárok jen koncový nabyvatel.90 V daném systému se tak vychází z toho, že 

výrobce přenáší povinnost hradit poplatek skrze cenu na nabyvatele, který je fakticky 

náhradní odměnou zatížen. Z toho důvodu je právě koncový nabyvatel jediným, kdo se 

může vrácení poplatku domáhat. Tuto úpravu by rozhodně stálo za to inkorporovat i do 

našeho právního řádu. 

Uvedené rozhodnutí se zabývalo i další zajímavou otázkou, která spočívala 

v nerovném postavení různých přístrojů, z nichž některé povinnosti podléhají a jiné 

nikoliv. Soudní dvůr nevyloučil možnost takovéto úpravy, avšak podmínkou je, že nosiče 

či přístroje nejsou srovnatelné, nebo je rozdílné zacházení odůvodněné.91 K otázce 

náhradních odměn dále soudci konstatovali, že na jejich výši může mít vliv užití 

technologických prostředků.92 

                                                 
88 MALIŠ, P. (4. Květen 2011). Vybírání náhradních odměn za rozmnožování autorských děl - 2.díl | 

Právo IT. Načteno z Právo IT: http://www.pravoit.cz/article/vybirani-nahradnich-odmen-za-

rozmnozovani-autorskych-del-2-dil. 
89 Bod 16 rozsudku SDEU ve věci C-463/12. 
90 Bod 3 výroku tamtéž. 
91 Bod 2 výroku tamtéž.   
92 Bod 6 výroku tamtéž. 
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Soud nakonec v uvedeném případě také setrval na své dřívější judikatuře, a sice, 

že směrnice 2001/29/ES brání úpravě, která by zaváděla náhradní odměnu v případě 

rozmnoženin pořízených z nelegálních zdrojů.93 

3.3.3. Zákonné licence 

Třetí a poslední kategorií mimosmluvních institutů užití autorského díla jsou 

zákonné licence. Pro zákonné licence obecně platí, že se vztahují jen na díla zveřejněná. 

Toto omezení však není absolutní, nevztahuje se na licence úřední a zpravodajské, licence 

pro školní dílo, pro dočasné rozmnoženiny, pro fotografickou podobiznu a pro 

nepodstatné vedlejší užití díla. Zmíněné zákonné licence se tedy a contrario vztahují 

rovněž na díla nezveřejněná. 

Úprava zákonných licencí je obsažena v rámci hlavy první dílu čtvrtého oddílu 

druhého AutZ, a jedná se převážně o úpravu kogentní. Od těchto licencí musíme odlišit 

zákonná kvazilicenční omezení autorského práva, mezi které např. patří zaměstnanecká, 

školní či kolektivní díla.94 

V následujícím textu se pokusím úpravu každé zákonné licence blíže popsat. 

3.3.3.1.Citace 

První zákonnou licencí upravenou v AutZ je citace. Citace je pojem, který je ve 

společnosti známý a užívaný, avšak jeho právní význam se může od toho obecného 

poněkud lišit. V právním smyslu je citace mnohem užším pojmem, který je chápán jako 

výňatky z autorského díla. 

Citace je již tradiční zákonnou licencí, a její úprava se u nás objevila již v rámci 

autorského zákona z roku 1895.95 Možnost jejího zakotvení, jakožto výjimky z práva 

autorského, výslovně stanoví jak RÚB v čl. 10, tak Směrnice 2001/29 ES v čl. 5 odst. 2 

písm. d). 

Vnitrostátní právní úprava citací je obsažena v § 31 AutZ. Nutno říci, že se 

v daném případě jedná o úpravu tzv. autorské citace, neautorskou citací se v této práci 

                                                 
93 Bod 7 výroku rozsudku SDEU ve věci C-463/12. 
94 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 340 s. 
95 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 359 s. 
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blíže věnovat nebudu. Autorský zákon rozlišuje citace na základě jejich předmětu a 

účelu.96  

Na prvním místě zákon upravuje tzv. malou citaci. Malá citace je upravena v § 31 

odst. 1 písm. a) AutZ, a umožňuje autorům užít v odůvodněné míře výňatky ze 

zveřejněných děl jiných autorů ve svém vlastním díle, aniž by tím zasáhl do autorského 

práva. Zákon blíže nevymezuje předmět citace. Podmínkou je, že citace se stane součástí 

vlastního díla, tedy autorského díla, toho, kdo cituje. Jednoznačně nejčastějším případem 

budou literární díla. Zákon neomezuje malé citace žádným konkrétním účelem. Rozsah 

malé citace je omezen tím, že může jít pouze o výňatky, a musí být užity pouze 

v odůvodněné míře. Tyto pojmy zákon nedefinuje, nicméně je možné dovodit, že výňatek 

je část díla, která je menší než celé dílo.97 Pojem odůvodněná míra je třeba vykládat 

v souladu se zásadou proporcionality, resp. v souladu s omezením vyplývajícím 

z třístupňového testu. 

Velké citace jsou upraveny v § 31 odst. 1 písm. b) AutZ, a toto označení se logicky 

vyvodilo z rozsahu citace. Na rozdíl od malé citace může být předmětem velké citace 

nejen výňatek, ale též celé drobné dílo. Dalším rozdílem je, že velká citace je již účelově 

omezená, a to pro účely kritiky, recenze díla, nebo pro účely vědecké nebo odborné 

tvorby. Rozsahem je velká citace omezena na část, jež je k danému účelu vyžadována. 

Užití musí být v souladu s poctivými zvyklostmi, což můžeme interpretovat jako soulad 

s dobrými mravy. Ačkoliv to zákon výslovně neuvádí, i v tomto případě musí být citace 

součástí jiného díla, avšak toto dílo již nemusí naplnit znaky autorského díla dle AutZ.98 

Problematickým může být v tomto případě fakt, co lze pokládat za drobné dílo, a co již 

nikoliv. V oblasti literárních a dramatických děl je situace zřejmě nejpřehlednější a za 

drobná díla lze obecně považovat báseň či povídku, na rozdíl od eposu či románu.99 

Nicméně v konkrétních případech se u literárních, hudebních či jiných děl, jistě budeme 

dostávat do situací, kdy posouzení nebude zjevné, a bude na posouzení uživatele, zda dílo 

užije v rámci velké citace jako drobné dílo a bude případně riskovat soudní spor. 

                                                 
96 ŠALOMOUN, M. (2005). Citace a její právní regulace. Právní rozhledy(14), str. 499 s. 
97 ŠALOMOUN, M. (2005). Citace a její právní regulace. Právní rozhledy(14), str. 499 s. 
98 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 360 s. 
99 ŠALOMOUN, M. (2005). Citace a její právní regulace. Právní rozhledy(14), str. 499 s. 



48 

 

Třetí kategorií citací, kterou můžeme dle AutZ identifikovat, je výuková, potažmo 

výzkumná citace. Zákon umožňuje užít dílo při vyučování pro ilustrační účel. Typickým 

příkladem výukové citace, bude např. projekce filmu či přehrání audionahrávky pro účely 

výuky. Výkladem již bylo dovozeno, že nemusí jít o výuku probíhající v budově školy, a 

nemusí jít ani o oficiální kurz. Pod výukovou citaci budou spadat dokonce i filmové 

kluby, kdy lektor posluchače seznámí s dílem, a po jeho konci bude probíhat diskuse. 

V rámci výukové citace může dojít i k užití celého díla, nejen jeho výňatku.100 Ve vztahu 

k vyučování pak Telec uvádí logický argument: „Přestože tak autorský zákon 

v současnosti výslovně nestanoví, platí i nyní, že se musí jednat o samostatný akt 

vyučování v tom smyslu, že výuka samostatně existenčně obstojí vedle užitého díla, a to 

bez ohledu na to, je-li výuka sama dílem nebo ne. Nemůže však povahově spočívat jen 

v užití cizího díla.“ (TELEC & TŮMA, 2007, str. 360) Dílo lze taktéž užít k vědeckému 

výzkumu, za podmínky, že účelem není dosažení jakéhokoliv hospodářského či 

obchodního prospěchu. V obou případech, tedy při výukové i vědecké citaci, nesmí být 

překročen rozsah odpovídající sledovanému účelu.101 

Pro všechny případy citace je pak společné, že je nutné uvést jméno autora či 

osoby, pod jejíž jménem je dílo zveřejněno, název díla a pramen. Výňatky z děl či drobná 

malá díla mohou být také dále užita, avšak trvá povinnost zmíněná v předcházející větě.102  

3.3.3.2.Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje 

Další zákonnou licencí upravenou AutZ je tzv. katalogová licence, když toto 

označení znal a užíval AutZ až do své velké novely v roce 2006.103 

Tato licence se rozsahem omezuje pouze na umělecká díla, což je z hlediska její 

povahy pochopitelné. Stávající úprava v § 32 umožňuje pro účely propagace výstavy, 

nebo prodeje originálu či rozmnoženin uměleckých děl, tato díla užít v rozsahu 

nezbytném pro propagaci. Je-li to obvyklé, má být dodržen požadavek na uvedení autora, 

názvu díla a pramene. Účel užití je velmi omezen, když jak uvádí Chaloupková a Holý: 

„Účelem takového užití (zařazení do katalogu) je propagace výstavy či prodeje, a katalog 

                                                 
100 POLČÁK, R. (21.. únor 2007). Zákonné licence. Načteno z Seminář o autorském právu | Právnická 

fakulta Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/pages/2_zakonne_licence.html. 
101 § 31 odst. 1 písm. c) AutZ. 
102 § 31 odst. 2 AutZ. 
103 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 363 s. 
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tak nelze užívat nad rámec tohoto účelu (např. jako publikaci o umění), pokud by takové 

užití nad rámec propagace vedlo k hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu.“ 

(CHALOUPKOVÁ & HOLÝ, 2012, str. 63). Katalog obsahující propagovaná díla, lze 

tak dle § 33 odst. 2 AutZ sice dále užít, ale jen v souladu s propagací. 

3.3.3.3.Užití díla umístěného na veřejném prostranství 

Předmět licence užití díla umístěného na veřejném prostranství je již z názvu 

naprosto zjevný. Autorské dílo, které je předmětem licence, musí být dle zákona trvale 

umístěno na veřejném prostranství, s tím, že podmínkou licence je to, že dílo bylo 

vystaveno oprávněně. 

Typickým případem předmětu této licence budou sochy, pomníky, budovy či 

nástěnné malby. Licence výslovně opravňuje k zaznamenání, zachycení či vyjádření díla, 

pomocí kresby, malby, grafiky, filmu či fotografie. Nicméně zákonný výčet je pouze 

demonstrativní. Naopak vyloučen je způsob užití spočívající v pořízení architektonického 

díla stavbou, a také rozšiřování a rozmnožování díla formou trojrozměrné rozmnoženiny. 

K pojmu veřejná prostranství pak zákon opět jen demonstrativně uvádí náměstí, ulici či 

park. Může tedy jít i o jakékoliv jiné veřejné prostranství, avšak pojem nelze chápat jako 

kterékoliv veřejně přístupné místo. 

Zachycené či zaznamenané dílo lze také dále užívat, trvá však požadavek na 

uvedení autora, názvu díla a jeho umístění.104 

3.3.3.4.Úřední a zpravodajská licence 

Tato zákonná licence upravená § 34 je v praxi jednou z nejdůležitějších a 

nejvyužívanějších.  

Úřední licence je zákonem vymezená možnost užít dílo pro účely veřejné 

bezpečnosti, soudního či správního řízení, k jinému úřednímu účelu či pro parlamentní 

jednání a k pořízení zápisu o něm. Poměrně problematickým by mohlo být vymezení 

pojmu jiný úřední účel, který není zákonem definován. Tyto případné komplikace jsou 

však zmírněny podmínkou k užití úřední licence, která stanoví, že užití díla musí být na 

základě zákona. Jako příklad tohoto jiného úředního účelu se již delší dobu uvádí 

                                                 
104 § 33 odst. 1 AutZ. 
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poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.105 Úřední licence omezuje užití díla co do rozsahu, jen na odůvodněnou 

míru, která je třeba pro výše uvedené účely. 

Zpravodajská licence je v zákoně vymezena detailněji než ta úřední. Zákon 

pracuje s mimoprávním pojmem zpravodajství, který sám nedefinuje. Pojem 

zpravodajství můžeme obecně chápat jako organizované informování, resp. poskytování 

informací. Na základě zpravodajské licence je možné užít dílo při zpravodajství, které se 

týká aktuálních událostí.106 Zpravidla se bude jednat o podružné užití díla, které bude mít 

jen informační, nebo ilustrativní význam. Není rozhodné, o jakou formu zpravodajství se 

bude jednat. Jako typický příklad je možné si představit televizní vysílání, kde se ve 

zpravodajství objeví úryvky z písně, filmu či divadelního představení, a tyto budou např. 

součástí zpravodajství o kulturní akcích. Užití je možné jen v rozsahu odpovídajícím 

informačnímu účelu zpravodajství. Zákon rozsah nijak časově nelimituje, a je tak třeba 

vycházet z třístupňového testu. Podmínkou užití je též uvedení jména autora, názvu díla 

a pramene. Od této zpravodajské licence je zároveň nutné odlišit ochranu osobnosti dle 

občanského zákoníku.107  

V rámci zpravodajské licence je dále upravena licence k převzetí zpravodajského 

díla. Účelem úpravy je zajistit možnost co nejúplnějšího informování o aktuálních 

událostech, a taktéž zajistit co nejvyšší možnost svobodného šíření těchto informací. Na 

základě této licence je možné převzít dílo či jeho překlad, které bylo uveřejněno v jiném 

hromadném sdělovacím prostředku, a užít jej v periodickém tisku, televizním či 

rozhlasovém vysílání nebo v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Podmínkou je, že 

dílo bude užito ve zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských či 

náboženských a co do rozsahu se omezí na odpovídající míru díla.108 Stejně jako 

v předešlém případě je třeba uvést jméno autora, název díla a pramen. Další podmínkou 

je to, že převzetí díla nebylo zapovězeno. Zapovězení převzetí díla je právem každého 

autora, potažmo osoby vykonávající majetková autorská práva. Zákon neuvádí formu 

zápovědi a je tak možné ji učinit ústně, nicméně s ohledem na právní jistotu je 

pravděpodobnější a výhodnější učinit zápověď písemně. Samotná formulace zápovědi 

                                                 
105 CHALOUPKOVÁ, H., & HOLÝ, P. (2012). Autorský zákon, 4. vydání. Praha: C. H. Beck 65-66 s. 
106 § 34 písm. b) AutZ. 
107 § 81-117 o. z. 
108 § 34 písm. c) AutZ. 
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taktéž není zákonem predikována, jediným požadavkem je dostatečná určitost zápovědi. 

Pakliže převzetí díla není zapovězeno, mohou být převzaté dílo a jeho překlad dále užity. 

Na tomto místě bych ještě rád připomněl informaci, která byla uvedena již dříve, a sice, 

že autorským dílem není denní zpráva, tudíž ani tato zákonná licence se jí žádným 

způsobem nedotkne. 

Posledním případem zařazeným mezi úřední a zpravodajské licence je licence 

k politickým projevům a veřejným přednáškám. Původní znění autorského zákona 

politické projevy vylučovalo z rozsahu autorského zákona, a tato licence vznikla až 

v souvislosti s novelou z roku 2006. Dle licence je možné užít celý politický projev, nebo 

pouhé úryvky veřejných přednášek či podobných děl, ale vždy jen v rozsahu 

odpovídajícímu informačnímu účelu.109 Podmínkou užití je uvedení jména autora, názvu 

díla a pramene. Souborné užití těchto děl však není předmětem této licence a nadále 

zůstává v rukou autora. Tento zákonný požadavek vychází rovněž z mezinárodní úpravy, 

konkrétně z čl. 2 bis odst. 3 RÚB. 

3.3.3.5.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 

Společným znakem všech zákonných licencí, jež spadají pod výše uvedený název, 

je nekomerční účel užití díla.110 Stejně tak pro všechny dále uvedené licence platí 

povinnost uvést jméno autora, název díla a pramen. 

Na prvním místě upravuje § 35 AutZ tzv. obřadní licence. Obřadní licence 

opravňuje k užití díla k nekomerčnímu účelu při občanských či náboženských obřadech, 

nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy. Jak je pro autorský zákon 

typické, opět zde pracuje s mimoprávním pojmem, kterým je obřad. Výraz obřad je 

obecně chápán jako určitá veřejná slavnost či společenská událost. Příkladem obřadu 

může být svatba, pohřeb či promoce. Obecně lze říci, že obřad se projevuje zejména 

dvěma vlastnostmi, a to slavnostním charakterem, a historickou ustáleností.111 Od 

samotného obřadu je pak nutné odlišit události, jež jsou s obřadem zpravidla úzce spjaty, 

                                                 
109 § 34 písm. d) AutZ. 
110 Nekomerční účel je zákonem vymezen negativně jako účel nikoliv přímého či nepřímého 

hospodářského či obchodního prospěchu. 
111 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 378 s. 
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např. hostina. U těchto souvisejících událostí již nelze uvažovat o tom, že by spadaly do 

rozsahu obřadní licence. Obřady občanské a náboženské lze pak odlišit jejich povahou, 

s tím, že určitým vodítkem může být to, že je akce pořádána církví či náboženskou 

společností. Uvedené nicméně neznamená, že z rozsahu licence lze vyloučit další 

náboženské obřady, které nebude pořádat registrovaná církev ani náboženská společnost. 

Úřední akce jsou výslovně definovány tím, kdo je pořádá, tj. orgán veřejné správy. Další 

nezbytnou podmínkou je úzká souvislost této akce s výkonem veřejné správy. Jako 

příklad mohou sloužit vojenské přehlídky.112 

Zákonná licence pro školní představení omezuje z povahy věci způsob užití díla 

pouze na živé provozování a na provozování ze záznamu.113 Autorský zákon v § 35 odst. 

2 výslovně vymezuje pojem školní představení jako představení, v němž účinkují pouze 

žáci, studenti nebo učitelé školy, školského či vzdělávacího zařízení. V rámci těchto 

představení je tedy možné dílo pro nekomerční účely užít. 

Bezplatné užití školních děl především není zákonnou licencí v tom smyslu, 

v jakém o ní mluvíme v ostatních případech. Daleko více se tento institut blíží 

zaměstnaneckým či kolektivním dílům, s nimiž by měl být správně zařazen. Jde tedy o 

kvazilicenční omezení autorského práva, neboť není zakotven ve veřejném zájmu, nýbrž 

v soukromém zájmu té které školy, resp. školského zařízení. Oprávněným v tomto 

případě mohou být pouze školy, školská a vzdělávací zařízení, která mohou k výuce či 

vlastní vnitřní podobě užít školní dílo. Školní dílo je legálně definováno v § 35 odst. 3 

jako: „Dílo vytvořené žákem či studentem ke splnění školních či studijních povinností 

vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení.“ 

Výše užité pojmy mají taktéž svou legální definici. Pojem žák představuje osobu, jež 

podstupuje vzdělávání v zařízení a podle vzdělávací programu vymezených v zák. č. 

561/2004 Sb., školský zákon. Studentem je pak osoba zapsaná do akreditovaného 

bakalářského, magisterského či doktorského programu dle zák. č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách. Stejně tak pojem školy, školského či vzdělávacího zařízení musí být 

vykládán v souladu s dvěma právními předpisy uvedenými výše. Právní vztah mezi žáky 

a školou je vztah veřejnoprávní a řídí se školským zákonem. Vnitřní potřeba školy, resp. 

školského či vzdělávacího zařízení, je dána jak osobním tak věcným okruhem. U 

                                                 
112 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 378 s. 
113 Tamtéž. 



53 

 

vysokých škol je osobní rozsah vztažen na akademickou obec. Věcný okruh vyplývá 

z činnosti a poslání škol. Užití pro vnitřní potřebu je z povahy věci užitím neveřejným. 

V souvislosti s touto licencí bych rád zmínil zvláštní povahu povinnosti zveřejnění 

závěrečných prací dle § 47b zákona o vysokých školách. Dle tohoto ustanovení má škola 

povinnost zveřejnit diplomové a bakalářské práce svých studentů, tedy školní díla. 

Nicméně zveřejnění nelze považovat za užití pro vnitřní potřebu, a z toho důvodu nelze 

toto užití podřadit pod tuto zákonnou licenci. Zákonodárce z toho důvodu vytvořil 

zákonnou fikci v § 47b odst. 3 zák. o VŠ, která zní: „Platí, že odevzdáním práce autor 

souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek 

obhajoby.“ 

3.3.3.6.Omezení práva autorského k dílu soubornému 

Tuto zákonnou licenci dle § 36 AutZ je možné označit za určitý legislativní základ 

užití souborných děl. Nebýt této licence bylo by autorské právo v oblasti souborných děl 

přítěží a užití těchto děl by prakticky nebylo možné. Licence konkrétně opravňuje 

oprávněného uživatele k užití souborného díla za účelem přístupu k jeho obsahu, či 

k běžnému využití jeho obsahu. Předmětem licence je tedy souborné dílo, které bylo 

vymezeno již v kapitole 1.5.2. Autorské dílo. 

Úprava této zákonné licence představuje určité komplikace, spočívající ve 

vymezení oprávněného subjektu. Tím je dle zákona oprávněný uživatel souborného díla. 

Pojem oprávněný uživatel však není zákonem definován. Samotná licence je, stejně jako 

pojem oprávněný uživatel, převzata z práva EU, konkrétně z čl. 6 směrnice 96/9/ES, o 

právní ochraně databází. Nicméně ani unijní legislativa se s pojmem oprávněný uživatel 

nevypořádala. Neurčitý právní pojem tak zbývá vymezit alespoň teoreticko-právně. 

Doktrinálním výkladem docházíme k tomu, že za uživatele můžeme obecně označit 

osobu, která něco užívá. Na základě toho, zda má uživatel tzv. „ius utendi“, tedy právo 

užívací, rozlišujeme, zda se jedná o uživatele oprávněného či neoprávněného. 

V autorskoprávní rovině bude oprávněným uživatelem ten, komu užívací právo vzniklo 

ze zákona či na základě smlouvy s majitelem. Výklad se dále opírá o odstavec 34 

odůvodnění směrnice 96/9/ES, který stanoví, že oprávněnému uživateli musí být 

umožněn přístup k databázi a možnost užívat ji dle licenční smlouvy uzavřené s nositelem 

práva. Výklad můžeme rovněž podpořit rozhodnutím SDEU ve věci C-203/02, v němž se 
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soud pojmu oprávněný uživatel dotkl v souvislosti s databázemi. Soud pojem vykládá 

jako osobu, jejíž přístup k databázi je závislý na přímém či nepřímém souhlasu 

pořizovatele databáze.114 Při aplikaci této licence je třeba uvedený výklad oprávněného 

subjektu respektovat.  

Ačkoliv jsem v předchozím textu mluvil i o databázích, je nutné je od této zákonné 

licence důrazně odlišit. Zvláštní právo pořizovatele k jím pořízené databázi je zvláštní 

institut, který nespadá ani mezi autorská práva, ani mezi práva související s právem 

autorským. Toto zvláštní právo je širší než je předmět této zákonné licence a upravuje 

zejména vytěžování a zužitkování celého obsahu databáze.115 

3.3.3.7.Knihovní licence 

Knihovní licence je název zákonné licence upravené v § 37. Tento název není 

úplně přesný, když obsah licence i okruh oprávněných subjektů je mnohem širší, než jak 

by název mohl napovídat. 

Oprávněnými subjekty jsou ze zákona knihovny, archivy, galerie, školy, vysoké 

školy a další nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení (např. školní družiny, školní 

kluby). Těmto subjektům je umožněno zhotovit rozmnoženinu autorského díla pro své 

archivní či konzervační účely, pod jedinou podmínkou, že rozmnoženina neslouží 

hospodářskému či obchodnímu účelu.  

Zejména v případě knihoven není zcela výjimečný případ ztráty či poškození 

rozmnoženiny díla, které již není dostupné. Na tento případ zákon myslel, když 

konstruoval institut náhradní rozmnoženiny, kterou může oprávněný subjekt zhotovit, 

pokud lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že dílo není nabízeno k prodeji. 

Takové dílo se v odborné terminologii považuje za rozebrané.116 Případně lze též učinit 

tiskovou rozmnoženinu malé části rozebraného díla.  

Vedle zhotovování rozmnoženin je oprávněným subjektům umožněno 

v omezeném rozsahu i zpřístupňovat díla. Umožňuje se zpřístupňovat díla, jež jsou 

součástí jejich sbírek, a to za předpokladu, že užití tohoto díla není předmětem prodejních 

                                                 
114 Bod 58 rozsudku SDEU ve věci C-203/02. 
115 § 90 AutZ. 
116 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 390 s  
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či licenčních podmínek. Ke zpřístupňování může docházet pomocí technických zařízení 

umístěných v objektech oprávněných, a dílo lze zpřístupňovat jednotlivcům z řad 

veřejnosti jen pro účely výzkumu či soukromého studia těchto osob. Do rozsahu licence 

není možné zařadit zpřístupňování na dálku pomocí počítačové či obdobné sítě, tedy 

typicky za pomocí internetu. Vedle zpřístupnění mohou oprávněné subjekty i v tomto 

případě vytvořit rozmnoženinu, je-li ta nezbytná pro zamýšlené zpřístupnění díla. 

Zpřístupňování je dále omezeno tím, že oprávnění mají povinnost zabránit jednotlivcům 

ve zhotovení rozmnoženiny zpřístupněného díla. V praxi je technickým prostředkem, 

který slouží zpřístupnění veřejnosti, typicky počítač, který je upraven takovým způsobem, 

aby byla vyloučena možnost zhotovení rozmnoženin. Otázkou zůstává, nakolik se plnění 

uvedené povinnosti subjektům daří a lze-li to po nich vůbec rozumně požadovat. Uvedené 

ustanovení však nebrání rozmnožování na papír dle § 30a odst. 1 c), d) AutZ. 

Knihovní licence dále umožňuje výlučně pro účely výzkumu a soukromého studia 

nakládání s diplomovými, rigorózními, disertačními a habilitačními pracemi. Zákon však 

ukládá několik kumulativních podmínek, konkrétně: 

 musí jít o obhájené práce, 

 půjčování je prováděno přímo u oprávněného, a 

 autor půjčování nevyloučil. 

Možné je půjčení originálu i rozmnoženiny uvedených prací. Tento institut, i 

vzhledem k tomu, co bylo řečeno výše u školních děl, dnes ztrácí svůj význam, neboť dle 

školního zákona jsou diplomové, disertační i rigorózní práce zveřejňovány. Institut tak 

má nadále uplatnění především u starších děl a u habilitačních prací, kde povinnost 

zveřejňování stanovena není. 

Subjekty oprávněné z knihovní licence mohou dále užít rozmnoženinu díla či jeho 

části obsažené na obálce v katalogu sbírek, které spravují, činí-li tak za účelem nabídky 

k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek. Tento katalog mohou zpřístupňovat 

veřejnosti za předpokladu, že vyloučí možnost zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, 

která by mohla sloužit hospodářskému či obchodnímu účelu. Telec k tomuto typu 

knihovní licence uvádí: „Umožňuje se tak knihovnám a dalším subjektům plnit ve vztahu 

k veřejnosti informační povinnost stanovenou zvláštními právními předpisy, např. 

zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, který v § 10a odst. 2 písm. d) 
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ukládá muzeím a galeriím zajišťovat průběžné informování o sbírce, kterou poskytovatel 

spravuje.“ (TELEC & TŮMA, 2007, str. 394). Oprávnění jsou v tomto případě povinni 

uvést v katalogu jméno autora. 

Pod širokou zákonnou úpravu knihovní licence je zahrnuta i veřejná půjčovatelská 

licence. V tomto případě je okruh oprávněných subjektů rozdělen na dvě skupiny.  

V prvním případě je okruh oprávněných totožný jako u v případech uvedených 

výše. Tito oprávnění mohou půjčovat originály či rozmnoženiny vydaných děl. 

Předmětem výpůjček mohou být též náhradní rozmnoženiny, o kterých jsem se zmínil 

výše. Autorům v tomto případě náleží odměna, jejíž výše je vymezena v příloze 

autorského zákona, a to konkrétně ve výši 0,50,-Kč za jednu výpůjčku. Autorovi však 

odměna nenáleží v případě prezenčních výpůjček zveřejněných děl.  

V druhém případě je okruh subjektů taxativně vymezen, jedná se o: 

 školní knihovny,  

 knihovny vysokých škol,  

 Národní knihovnu ČR,  

 Moravskou zemskou knihovnu v Brně,  

 Státní technickou knihovnu,  

 Národní lékařskou knihovnu,  

 Národní pedagogickou knihovnu Komenského,  

 knihovnu Ústavu zemědělských a potravinářských informací,  

 knihovnu Národního filmového archivu, a  

 Parlamentní knihovnu ČR.  

Tito oprávnění mohou půjčovat originály či rozmnoženiny vydaných děl a autor 

nemá nárok na odměnu.  

Právě v souvislosti s odměnou je otázkou, zda poměrně široký okruh taxativně 

vymezených subjektů, které odměnu neplatí, je v souladu s právem EU. Veřejná 

půjčovatelská licence je na unijní úrovni upravena ve směrnici 2006/115/ES, o právu na 

pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících 

s autorským právem. Konkrétně v čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice je státům umožněno 

vyjmout určité kategorie zařízení z placení odměny. SDEU se zabýval výkladem 
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uvedeného článku v rozsudku C-36/05, ve sporu mezi EK a Španělským královstvím. 

Soudní dvůr judikoval, že španělská úprava je v rozporu se směrnicí, když z povinnosti 

zaplacení autorské odměny vyjímá téměř všechny kategorie zařízení zabývajících se 

veřejným půjčováním děl.117 Dlužno říci, že španělská úprava byla ještě mnohem širší 

než ta česká, i přes to je třeba zvážit, zda i náš okruh vyňatých subjektů není příliš široký. 

Zúžení okruhu v souvislosti s judikaturou SDEU koneckonců navrhovala též DILIA na 

jednání k novele autorského zákona, do dnešního dne se však otázka nevyřešila.118 Je 

samozřejmě k zamyšlení na kolik je zúžení okruhu v zájmu ČR a jejich představitelů, 

neboť právě stát hradí výše uvedenou odměnu autorům, a zúžení okruhu subjektů by tedy 

vedlo ke zvýšení vyplácených odměn.119 

V souvislosti s odměnami za půjčování zákon oprávněným navíc ukládá povinnost 

předkládat kolektivnímu správci na jeho žádost informace o počtu výpůjček a další 

informace, jež slouží k rozúčtování odměn. Povinnost se splní vždy souhrnně za 

kalendářní rok. 

Uvedenou veřejnou půjčovatelskou licenci zákon omezuje co do rozsahu, když 

stanoví, že se nevztahuje na rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukové či zvukově 

obrazové záznamy s výjimkou prezenčních výpůjček. Oprávněný subjekt má navíc 

povinnost zabránit možnosti zhotovení rozmnoženiny díla v případě prezenčního 

vypůjčení.120 

3.3.3.8.Licence pro určitá užití osiřelého díla 

Novela autorského zákona se neomezila pouze na definování osiřelých děl, to by 

koneckonců nevedlo k vyřešení žádného problému s nimi spojeného, ale upravuje i novou 

výjimku z autorského práva. Novela přidává do zákona zákonnou licenci pro určitá užití 

osiřelého díla. Předně je nutno říci, že tato licence je velmi úzká, za což nelze kritizovat 

zákonodárce, neboť se držel úpravy směrnice 2012/28/EU. Celková otázka užití osiřelých 

děl tak nadále zůstává nedořešená, v tomto duchu se vyjádřily rovněž zástupci nositelů 

práv či uživatelů jako DILIA, ČT, ČRo a další.121 

                                                 
117 Bod 43 rozsudku SDEU ve věci C-36/05. 
118 Zápis z jednání k novele autorského zákona, „knihovní licence“, MK, 12. března 2012. 
119 Bod 9. Přílohy č. 1 AutZ.  
120 § 37 odst. 3 AutZ. 
121 Česko. Vláda. (nedatováno). Důvodová zpráva k zákonu č. 228/2014 Sb. 
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V nově zakotveném § 37a AutZ jsou upraveny dvě zákonné výjimky pro užívání 

osiřelých děl. V prvním případě jde o výjimku ve prospěch osob uvedených v § 37 odst. 

1 AutZ, tedy ve prospěch knihoven, archivů, muzeí, galerií, škol, vysokých škol a jiných 

nevýdělečných školských a vzdělávacích zařízení. Tyto osoby budou moci osiřelé dílo 

rozmnožovat pro zákonem vymezené účely, jako například pro digitalizaci, katalogizaci 

či indexaci. Těmto osobám je dále umožněno sdělovat dílo veřejnosti způsobem 

umožňující dálkový přístup, tedy typicky pomocí internetu. V tomto prvním případě jsou 

práva omezena na osiřelá díla v podobě knihy, časopisu, novin, nebo jiné písemnosti, 

nebo osiřelá díla kinematografická či audiovizuální. To vše za předpokladu, že jde o dílo, 

jež je součástí sbírek či archivů oprávněných subjektů. 

Druhá výjimka slouží provozovatelům vysílání, jimž se umožňuje v podstatě 

totožná práva jako oprávněným v případě první výjimky. Práva se ovšem v tomto případě 

týkají pouze osiřelých děl kinematografických nebo audiovizuálních, a jen pokud jsou 

obsaženy v archivech oprávněných, nebo jej tito vyrobili či nechali vyrobit přede dnem 

31.12.2002. 

Oprávnění v obou výše uvedených případech mohou dílo užít výhradně k dosažení 

cílů souvisejících s jejich posláním ve veřejném zájmu. V souladu s tímto, zákon dále 

uvádí, že mimosmluvní užití osiřelého díla má být v podstatě neziskovou záležitostí, když 

příjmy lze vytvářet výlučně pro účely pokrytí nákladů na digitalizaci. 

Zákon dále uvádí několik dalších omezení této zákonné licence. Základním 

předpokladem užití osiřelých děl je důsledné vyhledávání, které jsem zmínil v kapitole 

1.5.2.1. Osiřelá díla. Tato podmínka je nezbytná, neboť jen pomocí ní je možno splnit 

tříkrokový test. V případě varianty, kdy je autor určen, ale nelze jej nalézt, platí obecná 

povinnost uživatele uvést jméno autora. Další zákonné omezení pro obě výjimky spočívá 

v tom, že se vztahují jen na díla poprvé vydaná či odvysílaní v členském státě EU či EHP. 

S výše uvedeným souvisí, že osiřelá díla mají svůj status po celé EU a EHP, a 

mimosmluvní užití dle této licence je možné ve všech členských státech EU potažmo 

EHP.122 S osiřelými díly i jejich užitím je také spojena rozsáhlá informační povinnosti. 

Oprávnění mají povinnost písemně informovat Ministerstvo kultury (dále jako 

ministerstvo) ohledně vyhledávání, užití, a dalších rozhodných skutečností týkajících se 

                                                 
122 § 27a odst. 5 AutZ. 



59 

 

osiřelých děl. Ministerstvo má pak informační povinnost vůči Úřadu pro harmonizaci na 

vnitřním trhu, který má na základě Směrnice 2012/28/EU zřídit a spravovat veřejně 

přístupnou online databázi informací o osiřelých dílech.123 

V rámci přípravy úpravy osiřelých děl a zákonné licence pro ně, byla také 

diskutována otázka odměňování autorů. Přijatá varianta zakládá právo autora, který 

ukončí status osiřelého díla, na odměnu za užití osiřelého díla. Půjde tedy o individuální 

postup v každém jednotlivém případě. Druhou projednávanou variantou byla paušální 

úplata za užití zákonné licence ve prospěch kolektivního správce práv. Kolektivní správce 

by pak případným autorům, kteří by ukončili status osiřelého díla, odměnu vyplatil. 

Vzhledem k předpokladu, že využití osiřelých děl s následným ukončením statusu 

osiřelých děl bude minoritní záležitostí, bylo přikročeno k první variantě úpravy.124 

S tímto přístupem se ztotožňuji, nicméně až praxe nám napoví, zda šlo o správný krok. 

3.3.3.9.Licence pro zdravotně postižené 

Fakt, že zákonné licence jsou zakotveny ve veřejném zájmu, je v podstatě jejich 

charakteristickým prvkem, a předpokládám, že vyplynulo i z dosavadního textu. 

V případě licence pro zdravotně postižené je veřejný zájem patrný již z jejího názvu. 

Z této licence by totiž měli profitovat právě zdravotně postižené osoby. Lze říci, že 

licence dle § 38 je jen jedním z mnoha opatření, které zná náš právní řád, jejíchž účelem 

je vyrovnat faktickou nerovnost mezi zdravými a zdravotně postiženými, a umožnit jim 

možnosti lepšího vzdělání, zaměstnání, ale i života samého. 

Klíčovým pojmem této licence je zajisté zdravotně postižená osoba. Tento pojem 

není autorským zákonem definován, a není pro účely autorského práva definován ani 

v jiném právním předpise. Obecně vzato, lze vycházet z toho, že jde o osobu s poruchou 

zdraví, která není přechodná, a je zpravidla spojena se ztrátou či oslabením funkce 

smyslového ústrojí. 

Samotná licence opravňuje ke zhotovení rozmnoženiny vydaného díla. K 

rozmnožení může dojít pouze pro potřeby zdravotně postižených, a jen v rozsahu, který 

odpovídá jejich zdravotnímu postižení. Samozřejmostí je fakt, že účelem nesmí být 

                                                 
123 Čl. 3 odst. 6 Směrnice EP a Rady 2012/28/EU v souladu s nařízením EP a Rady č. 386/2012. Dostupná 

z https://oami.europa.eu/orphanworks/. 
124 Česko. Vláda. (nedatováno). Důvodová zpráva k zákonu č. 228/2014 Sb. 
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obchodní ani hospodářský prospěch. Zhotovenou rozmnoženinu lze dále užít, a to 

rozšiřováním či sdělováním, opět nikoliv pro komerční účely. 

Autorský zákon má též zvláštní úpravu pro zrakově postižené osoby. Výhradně 

pro jejich potřeby je možné opatřit zvukovou složku audiovizuálního díla slovním 

vyjádřením obrazové složky. Tato zvuková složka může být dále rozmnožována, 

rozšiřována a sdělována, vždy jen za nekomerčním účelem. Toto zvláštní ustanovení je 

do jisté míry nadbytečné, když tytéž oprávnění vznikají již na základě předchozího 

obecného ustanovení, ustanovení tak jen posiluje právní jistotu, a odbourává případné 

třenice, které by mohly vznikat při interpretaci zákona. 

Zákon upravuje též jakousi obdobu veřejné půjčovatelské licence pro zdravotně 

postižené osoby, když odkazuje na osoby oprávněné dle § 37 odst. 1 AutZ, které mohou 

půjčovat originály či rozmnoženiny děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti 

s jejich postižením. Avšak na rozdíl od půjčovatelské licence, v tomto případě se jedná o 

licenci bezúplatnou, a taktéž rozsah není zúžen o rozmnoženiny na zvukovém a 

audiovizuálním záznamu. 

Ohledně užití rozmnoženin zákon stanoví omezení skrze přiměřenou aplikaci § 30 

odst. 5 AutZ. Touto aplikací pak docházíme k tomu, že rozmnoženina díla výtvarného 

může být užita jen pro potřeby zdravotně postižených osob, což ostatně vyplývá již ze 

samotné úpravy této licence. 

3.3.3.10. Licence pro dočasné rozmnoženiny 

Licence pro dočasné rozmnoženiny upravená v § 38a je svou povahou odlišnou 

licencí, než ty, které jsem dosud uvedl výše. Tato licence značně souvisí s technickými 

postupy a má jen pomocný usnadňující charakter. Konkrétně důvodová zpráva k zákonu 

č. 216/2006 Sb., uvádí, že: „Pro dočasné rozmnoženiny díla se ustavuje výjimka, jejímž 

smyslem je vyloučit z výlučného práva autora úkony rozmnožování nezbytné z hlediska 

poskytování služeb on-line.“ (Česko. Vláda.).  

Zákon umožňuje provádět dočasné úkony rozmnožování děl, jsou-li tyto úkony 

pomíjivé či podružné, tvoří-li nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, 

nemají-li žádný samostatný hospodářský význam a směřují-li k jedinému účelu, jímž je 
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buď přenos díla počítačovou či obdobnou sítí mezi třetími stranami, který uskutečňuje 

prostředník, anebo oprávněné užití díla. 

V rámci této licence je také možné pořizování dočasných záznamů rozhlasovými 

či televizními vysílateli. Vysílatelé mohou zhotovit dočasný záznam díla, k jehož vysílání 

mají smluvní licenci od autora. Tento dočasný záznam mohou zhotovit jen vlastními 

prostředky a jen pro účely vlastního vysílání. K tomu Telec správně uvádí, že: „Svou 

povahou se tedy nejedná ani tak o zákonnou licenci, nýbrž spíše o nevyvratitelnou 

domněnku rozsahu smluvní licence“. (TELEC & TŮMA, 2007, str. 401) 

Vrátím-li se k odlišnému charakteru této licence, ten se projevuje ještě jedním 

způsobem, a to tím, že se jedná o povinnou výjimku z ochrany autorského práva, která 

vyplývá z práva EU, konkrétně z čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. Samotná směrnice 

k licenci v bodu 33 odůvodnění uvádí: „Uvedené úkony rozmnožování by samy o sobě 

neměly mít žádnou vlastní hospodářskou hodnotu. Pokud uvedené úkony splňují tyto 

podmínky, měla by tato výjimka zahrnovat úkony umožňující prohlížení (browsing) a 

úkony ukládání do vyrovnávací paměti (caching) včetně těch úkonů, které umožňují 

přenosovým systémům účinné fungování, a to za předpokladu, že zprostředkovatel 

neupravuje informace a jeho činnost není v rozporu s oprávněným užíváním technologie 

obecně uznávané a užívané průmyslem k získávání údajů o užívání informací.“  

Česká, resp. i evropská úprava této licence je poněkud vágní, možná i to je 

důvodem toho, že Soudní dvůr EU řešil již mnoho předběžných otázek, týkajících se této 

licence. V následujících větách se tak zaměřím na některá zjištění, které judikatura 

soudního dvora EU přinesla.  

Předmětem zkoumání bylo na prvním místě samozřejmě to, jaké úkony lze pod 

tuto licenci zařadit. Východiskem pro posouzení se stal souhrn podmínek, které musí 

úkony splňovat. Tyto podmínky vyplývají jak z dikce zákona, resp. směrnice, tak je 

několikrát výslovně vymezil i Soudní dvůr. Jedná se o tyto kumulativní podmínky:125 

 Úkon rozmnožení je dočasný. 

 Úkon rozmnožení je krátkodobý nebo akcesorický. 

 Úkon rozmnožení tvoří nedílnou a podstatnou součást technologického procesu. 

                                                 
125 Bod 54 rozsudku SDEU ve věci C–5/08. 
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 Výhradním účelem úkonu rozmnožení je umožnit přenos v rámci sítě mezi třetími 

stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla nebo jiného 

předmětu ochrany. 

 Úkon rozmnožení nemá žádný samostatný hospodářský význam. 

Soudní dvůr tak například rozhodl, že v případě, kdy dojde k vytištění výňatku, 

který byl, v souladu s výše uvedenými podmínkami, uložen v elektronické paměti 

nějakého zařízení, úkon již nelze považovat za krátkodobý ani za akcesorický, a tudíž již 

nespadá do rozsahu této licence.126 Naopak Soudní dvůr judikoval, že za úkony, jež 

spadají do rozsahu výjimky, je nutno považovat i dočasné úkony rozmnožování, k nimž 

dochází v paměti satelitního dekodéru a na televizní obrazovce.127  

Samotnými úkony, které jsou zmíněné v odůvodnění směrnice, tedy browsing, 

caching, se pak Soudní dvůr nejnověji zabýval ve věci C-360/13 Public Relations 

Consultants Association Ltd proti Newspaper Licensing Agency Ltd a další. Konkrétní 

předběžný dotaz směřoval na to, zda kopie internetových stránek, které se automaticky 

vytvoří na obrazovce a ve vyrovnávací paměti počítače, a jejichž vytváření je nezbytné 

pro technologické procesy zajišťující správné prohlížení internetu, jsou dočasné, 

krátkodobé či akcesorické a zda tvoří nedílnou součást technologického procesu dle čl. 5 

odst. 1 Směrnice 2001/29/ES.128  Soudní dvůr se tak zabýval jen tím, zda jsou splněny 

podmínky v prvních třech bodech, jak jsou uvedeny výše, neboť splnění podmínek 4-5 

konstatoval již předkládající soud.129 Podmínka dočasnosti je dle Soudního dvora splněna 

tím, že kopie na obrazovce je smazána, jakmile uživatel ukončí prohlížení dané 

internetové stránky. Kopie ve vyrovnávací paměti pak mohou být smazány manuálně 

uživatelem, anebo jsou po čase smazány a nahrazeny novými daty automaticky, 

v důsledku naplnění objemu vyrovnávací paměti.130 Podmínku krátkodobosti soudní dvůr 

vyložil tak, že o krátkodobý úkon jde: „tehdy pokud je jeho délka existence omezena na 

dobu, která je nezbytná k jeho řádnému fungování, přičemž tento proces musí být 

automatizován tak, aby rozmnoženinu vytvořenou v rámci takového úkonu odstranil 

automaticky bez zásahu člověka, jakmile je její funkce umožňující uskutečnění takového 

                                                 
126 Body 67-70 rozsudku SDEU ve věci C–5/08. 
127 Body 175-180 rozsudku SDEU ve spojených věcech C-403/08 a C-439/08. 
128 Bod 20 rozsudku SDEU ve věci C360/13. 
129 Bod 25 tamtéž. 
130 Bod 26 tamtéž. 
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procesu splněna“131 Nutnosti automatizace navíc dle soudu nebrání nutnost manuální 

zásahu uživatele, tedy např. ukončení prohlížení dané stránky.132 Co se týče akcesority, 

zde soudní dvůr uvedl, že úkon je akcesorický, pokud není nezávislý na technologickém 

procesu, jehož je součástí.133 V konkrétním případě, je pak zjevné, že vytvoření kopie na 

obrazovce je akcesorickým úkonem, neboť se vytváří po dobu, kdy běží technologické 

procesy, jež zajišťují možnost prohlížení stránek.  

U kopií vytvářených ve vyrovnávací paměti je situace obdobná. Technologické 

procesy umožňující prohlížení stránek fungují, byť méně účinně, i pokud by tyto kopie 

vytvářeny nebyly, avšak opačný způsob není možný.134 Vytváření kopií ve vyrovnávací 

paměti není bez technologických procesů umožňujících prohlížení internetových stránek 

možné, a právě z toho důvodu je nutné tento úkon považovat za akcesorický.135 Třetí 

podmínka, tedy nutnost tvořit nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, se 

dle názoru soudního dvora rozpadá na dvě dílčí podmínky. Za prvé musí k rozmnožování 

docházet zcela v rámci technologického procesu, a za druhé musí být tyto úkony nezbytné 

k tomu, aby mohl technologický proces správně a účinně fungovat.136 První podmínku 

kopie na obrazovce i ve vyrovnávací paměti splňují, neboť jsou vytvářeny i mazány 

technologickým procesem využívaným k prohlížení internetových stránek.137 Druhá 

podmínka je o něco složitější. Technologický proces, jak již bylo uvedenou výše, může 

samostatně fungovat, aniž by byly vytvářeny kopie ve vyrovnávací paměti. Nicméně 

proces nemůže fungovat správně a účinně, neboť kopie ve vyrovnávací paměti značně 

usnadňují prohlížení internetu, a vzhledem k objemu datových toků, které se při 

prohlížení internetu přesouvají, by bez nich bylo prohlížení internetu, tak jak jej známe, 

v podstatě nepředstavitelné.138 Vytváření kopií na obrazovce je pak pro správné a účinné 

fungování technologického procesu naprosto zásadní a nelze jej rozporovat. Z výše 

uvedeného vyplývá, že vytváření uvedených kopií splňuje podmínky směrnice, a jde tedy 

o legální užívání v rámci této zákonné licence.  

                                                 
131 Bod 40 rozsudku SDEU ve věci C360/13. 
132 Bod 41 tamtéž. 
133 Bod 43 tamtéž. 
134 Bod 49 tamtéž. 
135 Bod 50 tamtéž. 
136 Bod 28 tamtéž. 
137 Bod 29 tamtéž. 
138 Body 34-35 tamtéž. 
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V uvedeném případě se Soudní dvůr zabýval také podmínkami tříkrokového testu. 

Soud konstatoval, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti jsou zvláštním 

případem ve smyslu směrnice. Těmito kopiemi také nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy majitelů, když sice může docházet k zpřístupňování díla bez souhlasu 

autora, nicméně to je problém provozovatele stránek, který si má souhlas obstarat, a není 

tak třeba požadovat po uživatelích, aby si tentýž souhlas obstarávali sami. Vytváření 

zmíněných kopií též není v rozporu s běžným užitím díla. Obě uvedené případy jsou tedy 

v souladu s podmínkami licence pro dočasné rozmnoženiny, včetně požadavků 

tříkrokového testu. 

Na závěr bych k této licenci rád zmínil i zajímavost ohledně internetových 

vyhledávačů. Provozovatelé těchto vyhledávačů totiž často ukládají webové stránky do 

svých databází a v rámci toho může docházet i ke zhotovení rozmnoženiny autorského 

díla. Tato činnost je zpravidla motivovaná komerčním prospěchem provozovatele. 

Uvedená činnost tak nesplňuje zákonnou podmínku, která zakazuje samostatný 

hospodářský význam. S největší pravděpodobností nelze hovořit ani o tom, že by šlo o 

pomíjivou či podružnou činnost. Činnost provozovatelů internetových vyhledávačů tak 

nespadá do této zákonné licence, a vzhledem k tomu, že nespadá ani do rozsahu jiné 

licence, jedná se o činnost zákonem neřešenou, a s největší pravděpodobností 

protiprávní.139 

3.3.3.11. Licence pro fotografickou podobiznu 

Povahu a význam této licence vystihl Telec, jenž stanovil, že:  „Touto licencí se 

řeší konflikt mezi autorským právem autora díla fotografického a osobnostním právem 

osoby, která je na fotografii zobrazena. Střet je řešen ve prospěch osobnostního práva 

k podobizně.“ (TELEC & TŮMA, 2007, str. 403) 

Konkrétně může v tomto případě osoba zobrazená na fotografii zhotovit její 

rozmnoženinu a tuto i nevýdělečně užít. Podmínkou licence je, že zachycená osoba si 

fotografické dílo objednala, a zároveň šlo o úplatnou službu. Z uvedeného vyplývá jasný 

závěr, že jediným oprávněným z licence dle § 38b AutZ, tak může být ten, kdo je na 

                                                 
139 AUJEZDSKÝ, J. (nedatováno). Právní aspekty provozování internetových vyhledávačů - Články - 

eAdvokacie. Načteno z e-Advokacie - Právní poradenství: http://www.e-

advokacie.cz/cs/clanky/pravni-aspekty-provozovani-internetovych-vyhledavacu. 
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fotografii zachycen a zároveň byl i objednatelem díla. Ohledně zákonné možnosti dalšího 

užití rozmnoženiny objednatelem, platí, že jde o úpravu dispozitivní, což znamená, že 

autor může tuto možnost vyloučit. 

Vedle autorského práva je třeba v případě této licence brát zřetel i na omezení, 

které mohou vyplývat z občanského práva. Konkrétně platí, že zachytit něčí podobu tak, 

aby byla ztotožnitelná, lze pouze s jeho svolením.140 Totéž pak platí i pro rozšiřování 

podoby.141 Na druhou stranu, pakliže někdo dá svolení k zobrazení své podoby, a 

z okolností je zřejmé, že dojde k šíření podoby, platí, že dal souhlas i k tomuto šíření a 

rozmnožování.142 Uvedené svolení je odvolatelným právním jednáním.143 Další 

související omezení mohou také vyplývat z právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

3.3.3.12. Nepodstatné vedlejší užití díla 

Další zákonná licence stanoví, že za neoprávněné omezení autorského práva se 

nepovažuje náhodné užití díla v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím díla jiného.  

Tato zákonná licence upravena § 38c AutZ je v zahraniční tradičně označována 

jako doktrína „Incidental inclusion.“ Do našeho právního řádu byla úprava včleněna až 

v souvislosti s velkou novelou AutZ v roce 2006, do té doby ji naše autorské právo 

neznalo. Podstatným znakem licence je nahodilost, tedy určitá situace, se kterou tvůrce 

nepočítal. Takovým příkladem může být skutečnost, kdy při natáčení filmu bude mít 

komparzista na sobě tričko s Bartem Simpsonem.144 Dalším příkladem náhodného 

vedlejšího užití může být krátké zachycení titulní strany magazínu, obrazu na zdi, 

případně též zachycení hudby, která hraje v pozadí na místě, kde natáčení probíhá.  

Klíčovým pojmem je tedy nahodilost vedlejšího užití. Otázka nahodilosti byla 

podrobena zkoumání zejména v angloamerickém právním systému. Tamní doktrinální 

výklad došel k tomu, že nelze pod „Incidental inclusion“ řadit případy, kdy jsou vedlejší 

                                                 
140 § 84 o. z. 
141 § 85 odst. 1 o. z. 
142 § 85 odst. 2 o. z. 
143 § 87 o. z. 
144 ŠALOMOUN, M. (2009). Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (2. vyd.). Nakladatelství 

C. H. Beck. 
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díla včleněna do hlavního díla záměrně, např. právě jako hudba dokreslující atmosféru.145 

Vzhledem k tomu, že naše úprava je obdobná, lze tento výklad vztáhnout i na případ naší 

licence. 

Tato licence přináší také nové zajímavé otázky, aktuálně jsem narazil na 

problematiku vytvoření selfie146 v galerii, muzeu či jinde, spolu se vzácným uměleckým 

dílem, zpravidla obrazem. Konkrétně je otázkou, zda půjde o nepodstatné vedlejší užití, 

či nikoliv.147 Tato problematika je prozatím aktuální ve Velké Británii, kde byl v jedné 

galerii zrušen zákaz focení, což vedlo ke vzniku tohoto problému. Nelze očekávat, že by 

se podobná otázka nemohla již brzy objevit i v našem právním prostředí. Upřímně se 

domnívám, že při splnění podmínek, že: 

 se jedná o zachycení celého obrazového díla, resp. převážné části,  

 je z fotografie zjevné, že je právě takto pořizována záměrně,  

nelze takovýto případ zařadit pod licenci nepodstatného vedlejšího díla. Samozřejmě 

nejde o otázku, která by byla klíčová pro autorské právo, ale jde o zajímavou otázku, 

kterou nám přinesl rozvoj moderních technologií. Vzhledem k neutuchajícímu pokroku 

lze očekávat, že se i nadále budou objevovat takové zajímavosti, třeba i podstatnějšího 

významu.     

3.3.3.13. Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 

Název licence upravené v § 38d AutZ přímo vyjadřuje i její předmět, kterým jsou 

díla užitého umění a díla architektonická.  

Architektonická díla se považují za určitou zvláštní kategorii výtvarných děl. Pro 

architektonická díla je typické, že spojují uměleckou formu a praktické užití. Za 

architektonická díla považujeme např. stavby, interiéry, zahrady, ale rovněž i jejich plány 

a náčrty.148 Tato zákonná licence se ovšem vztahuje pouze na architektonická díla 

                                                 
145 Channel 4. (nedatováno). Incidental Inclusion- Channel 4 - Producers Handbook. Načteno z Channel 

4 - Producers Handbook: http://www.channel4.com/producers-handbook/media-law/copyright-and-fair-

dealing/incidental-inclusion. 
146 Autoportrét vytvořený pomocí fotoaparátu.  
147 ROSATI, E. (21. Srpen 2014). Taking a selfie inside the national gallery: A copyright infringement? 

Načteno z EUOA News: http://news.euoa.net/category/incidental-inclusion-of-copyright-work. 
148 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 29 s. 
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vyjádřené stavbou. Pojem stavba pak můžeme definovat dle stavebního zákona, jako 

veškerá stavební díla, vznikající stavební či montážní technologií.149  

Druhým předmětem jsou originály či rozmnoženiny díla užitého umění vyjádřené 

v užitné podobě. Za dílo užitého umění je možno považovat jak unikátní šperk, tak i 

spotřební předmět, který je vyráběn hromadně. Znakem děl je to, že jsou běžně užívané 

k zabezpečení lidských potřeb. Tyto rozmnoženiny tedy mají povahu spotřebního 

zboží.150  

Samotná podstata licence tkví v tom, že je umožněno originály či rozmnoženiny 

uvedených děl pronajímat, půjčovat či vystavovat. Nutnou podmínkou licence je to, že 

rozmnoženina byla vytvořena oprávněně.151 Užití uvedených děl v jiné podobě, tj. jinak 

než v užitné podobě, či než stavbou, nespadá do rozsahu této zákonné licence, což 

znamená, že užití bez souhlasu autora není možné.152 

Další oprávnění z této licence se týká již jen dokončených staveb, které jsou 

vyjádřením architektonického díla. Bez souhlasu autora je umožněno navrhnout i provést 

změnu dokončené stavby v míře nezbytně nutné. Nezbytná nutnost změny stavby může 

být vyvolána mnoha skutečnostmi, typicky půjde o nutnost opravy, zejména je-li stav 

budovy nebezpečný svému okolí. Dalším důvodem bude jistě změna předpisů upravující 

stavby a jejich znaky, v důsledku nichž se stavba stane nevyhovující. Omezení licence 

spočívá v tom, že musí být zachována hodnota architektonického díla. Další omezení 

může spočívat v informační povinnosti, kterou zákon ukládá pro případ, že je to 

opodstatněné významem díla a lze-li to spravedlivě požadovat. Informační povinnost 

spočívá v tom, že je nutné autora informovat o záměru provést změnu stavby ještě 

předtím, než je provedena, a zároveň autorovi poskytnou dokumentaci stavby a 

vyobrazení stavu před provedením změny. 

Uvedená úprava řeší ve své podstatě střet zájmů, který zpravidla nastává mezi 

vlastníkem stavby, který požaduje provedení její změny, a autorem architektonického díla 

vyjádřeného stavbou, který by mohl mít zájem na jejím zachování a nedotknutelnosti.  

                                                 
149 § 2 odst. 3 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
150 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 30 s. 
151 Tamtéž 407 s. 
152 Tamtéž 407 s. 
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U této licence lze hovořit i o nevyužitém potenciálu, který je dán směrnicí 

2001/29/ES. Směrnice výslovně mluví o možnosti státu zavést výjimku pro užití 

uměleckého díla ve formě budovy, ale i ve formě nákresu či plánu budovy pro účely její 

rekonstrukce.153 Zákonodárce tak potenciál plně nevyužil, když umožnil užít 

architektonické dílo jen v podobě stavby. 

3.3.3.14. Licence pro sociální zařízení 

Zákonná licence dle § 38e AutZ je určena provozovatelům sociálních a 

zdravotních služeb, jejichž hlavním účelem není dosažení zisku. Kdo může takovým 

neziskovým provozovatelem být, najdeme ve dvou zvláštních zákonech. Poskytovatelem 

sociálních služeb může být poměrně široký okruh osob, počínaje územními 

samosprávnými celky až po fyzické osoby.154 Nutnou podmínkou pro všechny 

poskytovatele sociálních služeb je registrace u příslušného krajského úřadu.155 

Poskytovatele zdravotních služeb definuje zákon o zdravotních službách, jako fyzickou 

či právnickou osobu s oprávněním poskytovat zdravotní služby.156 Autorský zákon jako 

příklady uvádí nemocnice a věznice. 

Výše uvedení provozovatelé, jakožto oprávnění, mohou zhotovit záznam 

vysílaných děl a tyto záznamy provozovat osobám umístěným v zařízeních, v nichž jsou 

služby poskytovány. Z výše uvedeného je zřejmé, že způsob užití díla je omezen na 

provozování ze záznamu dle § 20 AutZ. Tato licence jako jedna z mála nepůsobí 

bezúplatně, když je zachováno právo autora na odměnu dle § 25 AutZ. Od této licence je 

však nutno odlišovat výjimku dle § 23 AutZ, dle níž není rozhlasové a televizní vysílání 

považováno za zpřístupňování díla veřejnosti, viz kapitola 2.3. Sdělování díla veřejnosti. 

Určitá zvláštnost licence spočívá v tom, že autorský zákon umožňuje užití nad 

rámec směrnice, ze které vychází. Směrnice umožňuje státům udělit výjimku pro vysílání, 

nikoliv pro pořizování a provozování ze záznamu.157 Dosavadní soudní praxe se tímto 

rozporem dosud nezabývala, a záměr normotvůrce není znám. Dle mého názoru, by však 

rozšířené pojetí našeho zákonodárství nemělo činit problémy, neboť odměna autorům je 

                                                 
153 Čl. 5 odst. 2 písm. m) Směrnice EP a Rady 2001/29/ES. 
154 § 6 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
155 § 89 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
156 § 2 zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 
157 Čl. 5 odst. 2 písm. e) Směrnice EP a Rady 2001/29/ES. 
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zajištěna a využitelnost institutu není tak široká. Na druhou stranu je třeba dbát požadavku 

na restriktivní výklad směrnice. Rozuzlení přinese až případný spor a předběžná otázka 

k SDEU.  

3.3.3.15. Společné domovní antény  

Vysílání děl se týká i následující licence upravená § 38f AutZ, upravující společné 

domovní antény. Jde o licenci typicky využívanou u bytových domů a komplexů.  

Na základě zákonné úpravy se umožňuje příjem rozhlasového i televizního 

vysílání pomocí společných domovních antén, a to pro přijímače umístěné v těchto 

budovách, resp. v komplexu budov. Omezení spočívá v tom, že může jít pouze o zemské 

či satelitní vysílání a užívání musí směřovat výhradně k nekomerčním účelům. 

Výjimka ve prospěch společných domovních antén byla v zákoně upravena již 

dříve, a to v rámci úpravy přenosu rozhlasového a televizního vysílání. Novelou z roku 

2010 došlo k úpravě znění a k systematicky správnému zařazení ustanovení mezi výjimky 

z práva autorského. Rozdíl oproti dřívější úpravě spočívá také v tom, že ta se výslovně 

zmiňovala o užití licence jen na analogové vysílání, což současná úprava změnila. 

Ve spojení s právem EU se zde opět objevuje určitá zajímavost. Zákonná úprava 

tradičně vychází ze směrnice EP a Rady 2001/29/ES, konkrétně z čl. 5 odst. 3 písm. o). 

Uvedený článek umožňuje zákonné výjimky z práva autorského v případech menšího 

významu, pokud již v rámci vnitrostátních předpisů existují výjimky či omezení, a za 

předpokladu, že se týkají pouze analogových užití. Zástupci ČR se při zpracování novely 

zachovali velmi obezřetně, když: „Vzhledem k nepříliš jasnému znění příslušných 

ustanovení směrnice konzultovalo MK možnost rozšíření výjimky ve prospěch STA 

(společných televizních antén) s Evropskou komisí. Z odpovědi Evropské komise vyplývá, 

že otázku, zda distribuce vysílání prostřednictvím společných televizních antén v 

družstevních domech představuje sdělování veřejnosti ve smyslu směrnice 2001/29/ES, 

musí posoudit vnitrostátní soudy pro každý případ jednotlivě. Zajištění jednotného 

výkladu této směrnice Společenství je v konečném důsledku záležitostí Soudního dvora 

(SDEU).“ (Česko. Vláda.). Zákonodárce rovněž vyjádřil názor na evropskou úpravu, a 

sice, že: „Vazba pouze na zemské analogové vysílání zcela neodůvodněně znevýhodňuje 

šíření digitálního televizního vysílání a brání rozvoji příjmu digitálního televizního 

vysílání, ať už terestrického či satelitního, což je v rozporu s principem technologické 
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neutrality.“ (Česko. Vláda.). Na úrovni EU dosud k odstranění této diskriminace nedošlo, 

ačkoliv se domnívám, že by to bylo na místě. Stejně jako u předcházející zákonné licence, 

tak můžeme říci, že česká právní úprava jde nad rámec směrnice.  

3.3.3.16. Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie 

nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením  

Poslední v zákoně uvedenou licencí je užití originálu či rozmnoženiny díla 

výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho 

vystavením. Licence zakotvená § 39 AutZ se běžně označuje jako výstavní licence.  

Tato licence se dotýká vztahu vlastníka originálu, resp. rozmnoženiny díla na 

jedné straně, a autora takto vyjádřeného autorského díla na straně druhé. Z pojmu výstavní 

licence je zjevné, že častými oprávněnými z této licence budou muzea či galerie. 

Oprávněnými konkrétně jsou vlastník a dále osoba, která si originál či rozmnoženinu díla 

od autora vypůjčila. 

Oprávněný může na základě této licence dílo vystavovat či poskytnout 

k bezplatnému vystavení. Věcný rozsah licence je jasně vymezen v samotném názvu 

licence, tj. díla výtvarná, fotografie a díla vyjádřená postupem podobným fotografii.  

Tato licence může být omezena, neboť autorovi se poskytuje právo toto 

mimosmluvní užití zapovědět při převodu vlastnictví k originálu či rozmnoženině díla. 

Zápověď je podmíněna tím, že se o ní oprávněný dozví, resp. je zjevné, že o ni vědět 

musí, např. dle zákonné nevyvratitelné domněnky, je-li zapovězení zapsáno v rejstříku 

kolektivního správce.158  

                                                 
158 TELEC, I., & TŮMA, P. (2007). Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck. 412 s. 
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4. Aktuální otázky a možný vývoj autorského práva v oblasti 

mimosmluvních institutů se zaměřením na volná užití 

Právo obecně, a nelze s tím nesouhlasit, je považováno za poněkud konzervativní 

obor. Rigidnost práva je dána mnohými prvky, které působí na normotvorbu a způsobují 

velmi složité a pomalé přijímání nových předpisů. V obecné rovině nelze rigidnost 

označit za špatnou. Právo má plnit funkci určité jistoty. Rigidnost umožňuje, aby se právo 

dostalo do povědomí lidí, a ti jej následně dodržovali. Tuhle funkci by právo nemohlo 

plnit v případě příliš častých změn. Avšak zaměřím-li se konkrétně na autorské právo, jde 

o právní odvětví, kde se rigidnost projevuje spíše negativně. Tento negativní vliv je dán 

zejména úzkým vztahem autorského práva k technologiím a vědeckému pokroku. 

Zásadním okamžikem v uvedeném vztahu byl vznik a rozvoj internetu, který veškerý 

pokrok výrazně zrychlil. Pro autorské právo je velmi složité a bohužel kolikrát nemožné 

tomuto pokroku stačit. V nastíněné situaci je zvláště problematická úprava institutu 

volných užití, kterému se budu v této kapitole blíže věnovat. V rámci volných užití se pak 

zaměřuji na vytváření rozmnoženin pro osobní potřebu a s nimi související institut 

náhradních odměn. Úplným závěrem si dovolím stručně se zamyslet nad řešením úpravy 

parodií, které nejsou současným právem vůbec řešeny. 

4.1. Úvod do současné problematiky volných užití 

Aktuální právní úpravou volného užití jsem se zabýval již dříve v této práci, viz 

kapitola 3.3.2. Volná užití. Zákonná úprava je účinná v nezměněné podobě již od roku 

2006, a s malými odchylkami v podstatě již od roku 2000. Účel institutu spatřuji v tom, 

že každá osoba by měla mít možnost užít dílo a vytvořit si pro osobní účely rozmnoženinu 

autorského díla. V praxi si lze představit mnoho legitimních důvodů pro vytváření 

takových rozmnoženin, od potřeby vytvoření zálohy, až po dostupnost rozmnoženiny na 

různých místech. Legislativní záměr byl tedy správný, bohužel jak vyplyne 

z následujícího textu, úprava má v praxi také velké negativní dopady.  

Nejprve se na tomto místě pokusím ve stručnosti přiblížit dopady zákonné úpravy 

na praxi. Zaměřím-li se na díla hudební a audiovizuální, v době přijetí autorského zákona 

byl jejich klíčovým nosičem kompaktní disk (dále CD). Ustanovení umožňující vytváření 

rozmnoženin mělo jasné opodstatnění, uživatel si pořídil CD své oblíbené kapely, a 

protože jej chtěl poslouchat v práci, doma i při jízdě automobilem, pořídil si 
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rozmnoženinu pro vlastní potřebu. Potud nelze proti úpravě nic namítat. Avšak negativní 

stránku věci můžeme sledovat například na vývoji podmínek pro dosažení ocenění „Zlatá 

deska“ či „Platinová deska“, kterou v hudebním průmyslu uděluje Česká národní skupina 

Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI ČR (dále jako IFPI ČR). O poklesu 

požadavků a příčinách v hudebním pirátství mluvil již v roce 2002 ředitel IFPI ČR. V té 

době se jednalo o pokles požadavku prodaných nosičů pro zlatou desku z 15.000 ks na 

10.000 ks, a pro platinovou z 30.000 ks na 20.000 ks.159 Již v tomto případě padla zmínka 

o zvyšujícím se podílu internetu, a na něm se vyskytujících nelegálních zdrojích. Přitom 

přístup jednotlivců k internetu byl v té době na úrovni 25% české populace160, nemluvě o 

domácnostech, kdy v roce 2002 byl podíl osobních počítačů připojených k internetu jen 

necelých 8%.161 Pro srovnání požadavky v roce 2013 na zlatou desku byly jen 6.000 ks 

prodaných nosičů a pro platinovou 12.000 ks.162 Z tendence je zjevné, že při zachování 

současného stavu věci, tato čísla v budoucnu určitě neporostou. Přeneseme-li se přímo do 

ekonomických ukazatelů, zjistíme, že na hudebním trhu došlo v období od roku 2005 do 

roku 2013 k poklesu příjmů z 576 mil. Kč na 264 mil. Kč, což je více jak poloviční 

snížení.163 Příčina samozřejmě není v tom, že by se přestala poslouchat hudba. Příčina 

spočívá v nelegálních zdrojích, z nichž se rozmnoženiny pro osobní potřebu vytváří. 

Právní úprava zde zjevně zaspala, když nereagovala v době, kdy problém byl na úrovni 

vytváření rozmnoženin fyzických nosičů, a nezareagovala ani na nástup a rozšiřování 

internetu. Dalo by se říci, že právě hudební průmysl byl jako první vážně zasažen 

zneužíváním institutu volného užití pomocí internetu. Dalším na řadě byl filmový 

průmysl, kdy dopad internetu byl a je přímo úměrný rostoucí rychlosti internetového 

připojení. V dnešní době vysoké dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu jde 

již o stejně závažný problém jako v průmyslu hudebním. 

                                                 
159 IDNES.cz. (25. Listopad 2002). Zlatá i platinová deska opět za méně kusů. 
160 Český statistický úřad. (nedatováno). Informační společnost v číslech 2014. Načteno z 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_poznatky_z_publikace_is_2014/$File/info_spol_2

014_info.pdf. 
161 Český statistický úřad. (nedatováno). Počítač a internet v českých domácnostech. Načteno z 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/D9003FD996/$File/3201814_0803.pdf. 
162 IFPI. (Červen 2013). International Certification Award levels. Načteno z 

http://web.archive.org/web/20140328112251/http://ifpi.org/content/library/international-award-

levels.pdf. 
163 IFPI ČR. (nedatováno). Celkový přehled hudebního trhu 2005 - 2013. Načteno z 

http://www.ifpi.cz/wp-content/uploads/2013/04/Celkov%C3%BD-p%C5%99ehled-

hudebn%C3%ADho-trhu-2005-2013-p%C5%99%C3%ADjmy-z-fyzick%C3%BDch-a-

digit%C3%A1ln%C3%ADch-prodej%C5%AF.pdf. 
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Hlavním cílem všech majitelů autorských práv, tak musí být nalezení efektivního 

nástroje, který dokáže přimět stávající uživatele přejít od vytváření rozmnoženin 

z nelegálních zdrojů, k takovému užívání autorských děl, z nichž jim budou plynout zisky. 

Prioritou autorů bude zřejmě zajištění dostupnosti svých děl online, neboť právě digitální 

prodej je jednoznačnou budoucností. Příkladem budiž hudební průmysl, kdy tak jako byly 

gramodesky vytlačeny kazetami, a ty byly vytlačeny CD nosiči, tak digitální prodej 

postupně vytlačuje prodej fyzický.164 Pokud se nepodaří najít řešení na problém 

nelegálních zdrojů, dojde k tomu, že prodej a pronájem rozmnoženin autorských děl 

nezajistí autorům zisky. V hudebním průmyslu k takové situaci již v podstatě došlo, když 

hlavní příjem umělců plyne z koncertování, kdežto příjem z prodeje rozmnoženin je 

minoritní. 

Pokud jsem za hlavní příčiny negativní situace označil nelegální zdroje, pak se 

blíže zaměřím na ty, které jsou spojeny s internetem. Nelegálními zdroji v prostředí 

internetu se rozumí zdroje autorských děl umístěné na internetu, které umožňují šíření 

těchto děl bez souhlasu autora a v rozporu se zákonem. V současnosti jsou hlavními 

internetovými nelegálními zdroji peer to peer sítě (dále jako P2P sítě) a filesharingové 

servery. Toto jejich významné postavení vyplývá i ze zjištění, dle kterého jde o činnost 

tvořící přes čtvrtinu provozu na českém internetu.165   

Prvním zmíněným zdrojem jsou P2P sítě, které převažovali zejména v minulosti, 

a dnes zažívají útlum.166 P2P sítě fungují na principu sdílení obsahu mezi několika 

počítači připojenými k internetové síti. Uživatel zde vystupuje ve dvojí roli, když získává 

nejrůznější soubory od jiných připojených uživatelů, ale rovněž automaticky poskytuje 

již stažená data, příp. jiná data ve svém počítači, ke stažení jiným uživatelům.167 

V okamžiku, kdy uživatel pouze získává rozmnoženiny autorských děl, nepočíná si dle 

                                                 
164 IFPI ČR. (nedatováno). Tisková zpráva + celkový přehled hudebního trhu 2013. Načteno z 

http://www.ifpi.cz/wp-content/uploads/2013/03/TZ_Hudebn%C3%AD-trh-

2013_%C4%8CR.pdf. 
165 KLESLA, J. (3. Srpen 2013). Nad stahovacími servery jako Ulož.to se na intenetu vznášejí černá 

mračna | byznis.ihned.cz. Načteno z Hospodářské noviny - byznis, politika, názory (IHNED.cz): 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-60364180-nad-stahovacimi-servery-se-na-

ceskem-internetu-stahuji-mracna. 
166 POLESNÝ, D. (4. Červen 2010). Internetové linky nejvíce zatíží video, P2P ustupuje - Živě.cz. 

Načteno z Živě.cz - O počítačích, IT a internetu: http://www.zive.cz/bleskovky/internetove-

linky-nejvice-zatizi-video-p2p-ustupuje/sc-4-a-152570/default.aspx. 
167 ČERMÁK, J. (2010). Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s 

přihlédnutím k rozsudku ve věci The Pirate Bay. Právní rozhledy(8), 272 s. 
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dosavadní judikatury nezákonně. Ovšem na druhé straně v okamžiku, kdy zároveň bez 

oprávnění sděloval autorská díla veřejnosti, počínal si již v rozporu se zákonem, a jednání 

v žádném případě nespadá pod institut volného užití. Právě s ohledem na tento fakt, a na 

to, že zde v minulosti probíhaly akce, které měly za cíl tyto osoby postihnout, zažívají 

P2P sítě pokles v popularitě. Legislativa tedy umožnuje užívání P2P sítí pouze za 

předpokladu, že nedochází ke sdělování autorských děl veřejnosti, což některé sítě 

umožňují, resp. je možné zablokovat funkci sdílení.168 Průkopníkem a první P2P sítí byl 

Napster, v rámci něhož bylo možné sdílet hudbu zejména v podobě mp3 souborů. 

Nejvýznamnější období zažil Napster v letech 2000-2001, s ohledem na vývoj 

dostupnosti internetu v ČR, tak u nás Napster nikdy nepředstavoval výraznější problém. 

Tento projekt nicméně odstartoval další směřování v oblasti internetového sdílení dat, 

které již čeští umělci výrazně pocítili. 

Druhou kategorií nelegálních zdrojů na internetu jsou filesharingové servery 

neboli tzv. úložiště. Laicky řečeno se jedná o internetové stránky, na které si uživatelé 

mohou ukládat svá data, s tím, že tato data si ze serveru může rozmnožit jakákoliv jiná 

osoba, která zná odkaz na daný soubor. Tyto služby jsou jistě velmi přínosné, mohou 

sloužit k šíření fotek z dovolené, sloužit k zálohování, či usnadňovat skupinovou práci, 

např. pomocí sdílení podkladů. V případech soukromých úložišť, by tyto mohly plnit roli 

online zdroje rozmnoženiny, kterou si tam oprávněný uživatel uložil, aby ji měl 

přístupnou ze všech míst. V uvedeném případě by šlo o stejnou situaci, jaká byla popsána 

s CD nosiči. Rozmnoženinu z úložiště by mohl uživatel užívat na dovolené, v autě, v práci 

i doma. Ve skutečnosti jsou však veřejná úložiště obrovským nelegálním zdrojem 

autorských děl nejrůznějších druhů. Opět, jako v případě P2P sítí, dosavadní úprava 

rozlišuje otázku sdílení veřejnosti, tedy nelegální činnost, a vytváření rozmnoženin pro 

osobní potřebu, tedy činnost v souladu s právem. Mezi nejznámější úložiště patřily 

servery rapidshare.com, megaupload.com či u nás stále fungující Ulož.to. 

Oba výše uvedené internetové zdroje nevznikly náhodou, nelze je bez dalšího 

odsoudit. Pravdou ve skutečnosti je, že tyto zdroje vznikly, staly se populárními a 

užívanými zejména proto, že na internetu neexistovaly legální alternativy. Faktem rovněž 

je, že díky nim se trh s autorskými právy musel vyvíjet a více reagovat na požadavky 

                                                 
168 IFPI ČR. (nedatováno). Právní aspekty P2P | IFPI. Načteno z IFPI | Národní federace hudebního 

průmyslu: http://www.ifpi.cz/pravni-aspekty-p2p/. 
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klientů. Nelze ani pominout podíl autorů, resp. distributorů autorských děl, na současné 

vysoké míře pirátství. Jejich reakce na nelegální zdroje a nabídnutí alternativ byla velmi 

pomalá. V oblasti hudby se zde sice již v roce 2008 objevil server i-legalne.cz, nicméně 

ten byl velmi neúspěšný a svou činnost po pár letech ukončil. Kritika serveru mířila 

zejména na nekvalitní nahrávky, malý výběr, vysokou cenu, anebo užívání technických 

prostředků ochrany. Uživatelsky přívětivou a fungující službu přinesla až v září 2011 

společnost Apple Inc. se svým iTunes store, a dále následoval server musicjet.cz.169 

Služba iTunes store se pak vedle hudby zaměřila i na audiovizuální díla a knihy. 

V současnosti se situace stala mnohem příznivější, když digitální obsah poskytují např. 

alza.cz, ivio.tv, O2TV či Google play, Spotify, Deezer, ebux.cz a mnoho dalších. 

Všechny služby však vstoupily do prostředí, které je již značně poznamenané a navíc 

musí nadále svádět boj s výše uvedenými nelegálními zdroji. 

Pokud bych situaci stručně shrnul, mohu říci, že zákonná úprava volných užití je 

jednou z příčin, která způsobila vznik nelegálních zdrojů autorských děl. Tyto zdroje pak 

dále negativním, ale i pozitivním způsobem ovlivnily trh s autorskými díly. 

4.2. Problémy současné úpravy volných užití 

Z dosavadního výkladu vyplývá, že úprava volných užití není bezproblémová. 

V této kapitole bych rád upozornil na, dle mého názoru, nejvýznamnější problémy, a 

těmto se blíže věnoval. 

Klíčový problém současné úpravy spatřuji v tom, že autorský zákon se vůbec 

nezmiňuje o povaze zdroje autorského díla, navíc judikatura neviděla v povaze zdroje 

problém.170 To co bylo zjevné, tedy, že právní řád nemůže povolit legální vytváření 

rozmnoženiny autorských děl z nelegálních zdrojů, bylo až v roce 2014 judikováno 

SDEU, viz kapitola 3.3.2. Volná užití. Tento v podstatě 14 let dlouhý stav, tak musí být 

změněn. Dle mého názoru však dochází k reakci již příliš pozdě, a nebude možné odčinit 

škody napáchané autorům. A co je významnější, dlouhotrvající stav se podepsal na celé 

společnosti, když byla negativně ovlivněna morálka obyvatel, kterým dosavadní situace 

maximálně vyhovovala. 

                                                 
169 BALUŠEK, H. (28. Září 2011). iTunes Music Store funguje už i v Česku - musicserver.cz. Načteno z 

musicserver.cz: http://musicserver.cz/clanek/36438/iTunes-Music-Store-funguje-uz-i-v-Cesku/. 
170 Usnesení NS ČR sp. zn. 5 Tdo 234/2009. 
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Viníkem klíčového problému jsou rozhodně zákonodárci, kteří na problém 

nereagovali a nepřijali upřesňující novelu. Inspiraci mohli hledat například v SRN, neboť:  

„Německý zákonodárce v rámci tzv. „druhého reformního koše“ v § 53 odst. 1 německého 

autorského zákona přímo zakotvil, že rozmnoženina pro osobní potřebu je dovolená, jen 

pokud k jejímu zhotovení nebyla použita zjevně protiprávně zhotovená nebo veřejně 

sdělená předloha.“ (MYŠKA, 2010, str. 9). Za viníka by se chtělo označit i soudce NS 

ČR, ale není zřejmé, zda mohli přijmout opačné stanovisko, tedy, že vytváření 

rozmnoženin pro osobní potřebu je možné pouze z legálních zdrojů. V důsledku toho, že 

zákon o povaze zdroje mlčí, existuje oprávněné přesvědčení, že by takové rozhodnutí 

bylo možné úspěšně napadnout pro rozpor se zásadou legální licence. Na druhou stranu, 

soudci se mohli pokusit vyvodit tento závěr za pomoci třístupňového testu. 

U třístupňového testu, kterému jsem se blíže věnoval v kapitole 3.3.1. Tříkrokový 

test, se na chvíli pozastavím. Tříkrokový test je jedním ze současných nástrojů 

omezujících volná užití. Dlužno však říci, že v jeho úpravě shledávám deficit. 

Interpretace tříkrokového testu je dodnes značně nejednoznačná, když jej soudy blíže 

nespecifikovaly. V podstatě nejúplnější dosavadní výklad testu jsem popsal již dříve, ale 

ani ten nepovažuji za příliš srozumitelný. Úprava, dle mého, vzbuzuje vysokou míru 

právní nejistoty, kterou judikatura nedokázala odstranit. Přitom samotnou povahu 

třístupňového testu nelze odsoudit, při správném použití by mohlo jít o aplikační nástroj, 

pomocí něhož by soudy reagovaly na společenský vývoj, aniž by bylo třeba měnit právní 

předpisy. V podobném duchu vnímal tento institut i Dobeš již v roce 2007.171 Tuto roli 

však test v současné době v žádném případě neplní. Zůstává otázkou, zda se pokoušet o 

nějaké upřesnění dikce zákona, nebo doufat, že judikatura výklad institutu časem upřesní.  

Tříkrokový test není jediným současným nástrojem, který má omezovat volná 

užití. Dalším takovým nástrojem jsou technická zařízení ochrany práv. Právní úprava 

těchto prostředků je poněkud komplikovaná, když zakládá nejrůznější odchylky a 

výjimky. Obecně jsou prostředky upraveny v rámci § 43 AutZ. Definice zní:  

„Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli 

technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby 

zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil 

                                                 
171 DOBEŠ, P. (24. Červen 2007). Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 
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oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo 

ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním 

kontrolního mechanismu rozmnožování.“ 

Obecně se pro tyto prostředky vžil pojem Digital rights management (DRM). 

V zásadě se jedná o dvě skupiny prostředků, a to prostředky kontrolující přístup k dílu a 

prostředky omezující užití autorského díla.172 Z pohledu této práce je pak nejvýznamnější 

vztah těchto prostředků k výjimkám a omezením z práva autorského. Zákon v § 43 odst. 

4 výslovně stanoví případy výjimek z autorského práva, kdy má oprávněný uživatel nárok 

na užití díla.173 Toto užití musí autor strpět, a je též povinen dílo uživatelům v nezbytném 

rozsahu zpřístupnit. Mezi těmito výjimkami však nejsou volná užití. Nárok na 

zpřístupnění ovšem nemají ani oprávnění uživatelé u vyjmenovaných výjimek, pokud 

autor zpřístupňuje své dílo pomocí internetu.174 Zvláštní úprava volných užití poskytuje 

autorovi možnost zpřístupnit své dílo, pro nějž použil technický prostředek ochrany, 

avšak není to jeho povinností. Pro případ, že se rozhodne dílo zpřístupnit má navíc 

možnost přijmout opatření175, kterým omezí počet vznikajících rozmnoženin pro osobní 

potřebu. Při střetu práva na volné užití a práva na ochranu autorského práva pomocí 

technických prostředků ochrany, tak legislativa upřednostňuje autora. Oprávněný 

uživatel autorského díla tedy neoprávněně zasahuje do autorského práva, pokud obchází 

účinné technické prostředky ochrany, a to i přesto, že tak činí za účelem volného užití 

díla.176 

Ačkoliv úprava technických prostředků ochrany vypadá teoreticky velmi slibně, 

v praxi jsou bohužel tyto prostředky velmi neúspěšné. Vycházím-li z toho, že jejich 

hlavním cílem bylo zabránit pirátství, tak výsledek byl přesně opačný. Situace je taková, 

že nelegální zdroje, z nichž si uživatelé vytváří rozmnoženinu, nejsou chráněny pomocí 

DRM. K této paradoxní situaci dochází tím, že se osoby, které nelegálně šíří autorská 

                                                 
172 DOBEŠ, P. (2006). Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, 

evropského a českého práva po zásadní novele autorského zákona – 1. část. Právní rozhledy(17), 

str. 619. 
173 Jedná se o rozmnožování na papír, citace, úřední licence, knihovní licence, licence pro zdravotně 

postižené, licence pro dočasné rozmnoženiny a licence pro sociální zařízení.  
174 § 43 odst. 4, 5 AutZ. 
175 Ve své podstatě půjde o opět o nějaký technický prostředek ochrany. 
176 DOBEŠ, P. (2006). Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, 

evropského a českého práva po zásadní novele autorského zákona – 2. část. Právní rozhledy(18), 

str. 661. 
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práva, dopouští dalšího protiprávního jednání spočívajícího v obcházení technických 

prostředků ochrany. Vychází to samozřejmě z poptávky „trhu“, když uživatelé nestojí o 

další práci s rozmnoženinou, nýbrž ji chtějí bez dalšího užívat. Nelegálně šířeny jsou tak 

jen nechráněná autorská díla. To vše vede k absurdní situaci, kdy uživatel, který si pořídí 

rozmnoženinu z nelegálního zdroje, a případně si vytváří její další rozmnoženiny, se 

v současném právním prostředí nedopouští žádného deliktu. Naproti tomu osoba, která si 

zakoupí autorské dílo na DVD nosiči s ochranou DRM, a tuto ochranu prolomí z důvodu 

učinění rozmnoženiny v rámci volného užití, dopouští se přestupku, za který mu hrozí 

pokuta do výše 100.000,-Kč.177 V praxi je systém technických prostředků neúčinný hned 

ve dvou rovinách. Za prvé technické prostředky nefungují, resp. fungují vždy jen po velmi 

krátký časový úsek, dokud se někomu nepodaří prostředek přelstít a obejít. Ve druhé 

rovině je problémem, že ač je technickým prostředkům poskytována právní ochrana178, 

v praxi v podstatě nejsou žádné případy postihování za tento přestupek.179 Problém 

s vymáháním v tomto případě není jen v ČR, nýbrž i v zahraničí, kde jsou známy jen 

ojedinělé případy soudních sporů.180 Vzhledem k často vysokým nákladům na vytvoření 

ochrany a následnému rychlému prolomení, jsou tak v praxi časté názory na upuštění od 

technických prostředků, případně k tomu již dochází.181 

Uvedený nástroj tedy považuji za neefektivní a nefunkční, ačkoliv teoretická 

základna v zákoně není špatná. Zůstává otázkou jakým způsobem úpravu přizpůsobit, 

případně jaké doplňující nástroje vytvořit, aby technické prostředky ochrany autorského 

díla plnily svou funkci. 

Za poslední současný nástroj omezující volné užití můžeme považovat tzv. 

náhradní odměny. Obecně jsem o tomto institutu pojednával v kapitole 3.3.2.1. Odměna 

v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Ačkoliv je povinným plátcem dle 

                                                 
177 § 105a odst. 1 b), 2 AutZ. 
178 § 43 odst. 6 AutZ. 
179 DOBEŠ, P. (2006). Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, 

evropského a českého práva po zásadní novele autorského zákona – 2. část. Právní rozhledy(18), 

str. 661. 
180 Příkladem spor hned z počátků prolamování technických ochran, týkající se programu DeCSS, více 

viz ČERMÁK, J. (4. Únor 2002). USA: Nejdůležitější události na poli práva IT za rok 2001. 

Načteno z http://www.itpravo.cz/index.shtml?tisk=1&x=62707. 
181 STANČÍK, M. (18. Prosinec 2014). Bývalý zaměstnanec Apple popsal boj proti crackerům | 

Computerworld.cz. Načteno z Computerworld.cz | Deník pro IT profesionály: 

http://computerworld.cz/hardware/byvaly-zamestnanec-apple-popsal-boj-proti-crackerum-

51643. 
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zákona výrobce, dovozce, příjemce přístrojů či nosičů, fakticky dochází k přenosu 

povinnosti na konečné spotřebitele, a to tím, že jsou odměny promítány do konečné ceny.  

Tento nástroj má tak plnit především kompenzační funkci, kdy má nahrazovat ušlé zisky 

autorů v důsledku volného užití díla, resp. v důsledku vytváření rozmnoženin pro osobní 

potřebu. Nicméně má se jednat o náhradu ušlého zisku učiněním rozmnoženiny 

z legálního zdroje. Veřejnost tento institut zpravidla chápe naprosto chybně, když se 

domnívá, že náhradní odměnou dochází v podstatě k zaplacení díla. SDEU dokonce 

stanovil, že v rozporu s právem EU je taková vnitrostátní úprava, která zakotví náhradní 

odměnu v případech rozmnoženin pořízených z neoprávněných zdrojů.182 

Na dále uvedeném příkladu bude zjevné, že v případě nelegálního zdroje 

rozmnoženiny není možné o naplnění kompenzační funkce vůbec mluvit. Pokud si 

uživatel pořídí autorské dílo z nelegálního zdroje, je zřejmé, že za samotné dílo nic 

nezaplatí. Za předpokladu, že si uživatel autorské dílo stáhne z internetu na pevný disk 

svého počítače, odkud jej plánuje užívat, zaplatí odměnu jen z pevného disku počítače. 

Výše tohoto poplatku se stanoví na základě přílohy č. 1 k AutZ ve spojení s vyhláškou 

ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., a půjde o 3 % z prodejní ceny. Vycházím-li 

z určitého standardu, za nějž považuji 1TB pevný disk, s průměrnou cenou 2.000,-Kč, 

bude výše odměny činit 60,-Kč. Samozřejmě, že ne každý pevný disk bude sloužit 

k vytváření rozmnoženin k osobní potřebě, a i přesto je odměna dle autorského zákona 

vybírána. Na druhou stranu uvědomíme-li si kolik hudebních, audiovizuálních, literárních 

a dalších autorských děl je možné shromáždit na výše uvedeném pevném disku, a že 

odměna pro všechny tyto autory za veškerá jejích díla činí 60,-Kč, nelze tuto úpravu 

odsuzovat. Spravedlnost dané úpravy koneckonců shledal Soudní dvůr EU, viz kapitola 

3.3.2.1. Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Pokud bychom 

mluvili o rozmnožování na CD/DVD nosiče pomocí DVD vypalovací mechaniky, výše 

příspěvku by sice vzrostla, ale jednalo by se řádově o koruny, maximálně desetikoruny. 

Kompenzace autorům je tedy v uvedeném případě naprosto zanedbatelná. Už vůbec není 

možné uvažovat o regulační funkci, kdy by snad odměny měly někoho odradit od nákupu 

zařízení či nosičů podrobených poplatku, a skrze to od rozmnožování děl pro osobní 

potřebu.  

                                                 
182 Bod 7 výroku rozsudku SDEU ve věci C-463/12. 
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Uvedená úprava tak naplňuje účel v případě vytváření rozmnoženin pro osobní 

potřebu z legálních zdrojů, byť i to jen částečně. V tomto případe lze kritizovat zejména 

rozsah předmětů, z nichž má být odměna vybírána a také výši samotné odměny. Na tom 

je zajímavý fakt, že právě z důvodu pružnosti, se část úpravy odměn upravila pomocí 

výše uvedené vyhlášky. Nicméně vyhláška je beze změny již od začátku roku 2009.  

Ve vztahu k nelegálním zdrojům děl je úprava náhradních odměn problémem, 

protože ač nejde o kompenzační nástroj, který má vyrovnávat újmy z nelegálních zdrojů, 

přesto působí na veřejnost jako ospravedlnění pro využívání nelegálních zdrojů. Efektivní 

řešení tohoto problému bude však i s ohledem na judikaturu SDEU velmi složité. 

Vedle výše uvedených problémů současné úpravy, by samozřejmě bylo možné 

najít mnoho dalších. Stejně tak bych při zkoumání výše uvedených otázek mohl při 

hlubším bádání dojít k širším souvislostem, které problémy podmiňují. Tato práce však 

neposkytuje dostatek prostoru pro takový rozbor, rovněž cílem této kapitoly bylo jen 

stručně nastínit nejvýznamnější problémy, s nimiž se volná užití v současnosti potýkají. 

4.3. Možné změny v institutu volného užití 

Z předcházející kapitoly vyplývá, že úprava volných užití se potýká s mnoha 

problémy. Ohledně jejich řešení lze říci, že autorské právo stojí dnes na rozcestí, a bude 

nutné určit jakým směrem se do budoucna vydat. Zachování statu quo je pro autory 

absolutně nepřípustné, stejně jako musí být nepřípustné pro každého, kdo si autorů a 

jejich činnosti váží. Současně je nutné říci, že stav poškozuje i samotný stát, když v rámci 

šedé zóny přichází o značnou část prostředků, které by jinak byly odvedeny na daních. 

Účelem této kapitoly rozhodně není nabídnout ucelené a komplexní řešení 

zmíněných problémů, protože takové řešení zatím zřejmě není, nebo jej alespoň nikdo 

nenalezl. Cílem je zhodnotit možné nástroje a směry, kterým by se autorské právo mohlo 

v oblasti volného užití vydat, případně odůvodnit proč by jiná vrátka měla zůstat zavřená. 

Pro větší přehlednost jsem se rozhodl rozdělit tuto kapitolu do několika částí dle typu 

nástrojů. 
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4.3.1 Legislativní nástroje a otázka odpovědnosti ve volném užití 

V rámci této kapitoly se pokusím představit možnost změny zákonné úpravy 

volných užití a dále se zaměřím na problémy a otázky, které by takováto změna mohla 

přinést. Na závěr této kapitoly se dotknu i otázky regulace internetu. 

Na prvním místě si myslím, že je nutné se vypořádat s judikátem SDEU ve věci 

Aci Adam BV, ohledně povahy zdroje pro vytváření rozmnoženin. Mám za to, že by měla 

být přijata novela, po níž by znění § 30 AutZ mohlo být následující: 

§ 30 

Volná užití 

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, 

jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo z legálního zdroje, pro svou osobní 

potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. 

(3) Legální zdroje autorských děl jsou zejména zdroje uvedené v seznamech vedených 

kolektivními správci. Ministerstvo kultury stanoví vyhláškou způsob vytvoření, 

zveřejnění a další náležitosti těchto seznamů. Má se za to, že zdroje neuvedené ve 

zveřejněných seznamech jsou nelegální. 

(4) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového 

programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní 

potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny 

takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení 

rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

(§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo 

jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby. 

(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu 

fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena. 
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(6) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu 

fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu. 

(7) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena. 

Samozřejmě by bylo možné k úpravě přistoupit různými způsoby. Častý je i názor, 

že žádná novela třeba není, že postačí v souladu s rozhodnutím SDEU vykládat 

třístupňový test. Zastáncem uvedeného názoru je např. Dobeš.183 Já se však domnívám, 

že, z důvodu zajištění vyšší právní jistoty a k předcházení možných sporů, je navržená 

varianta výhodnější a nevidím v ní výrazná negativa.  

Ač je to možná trochu nelogické, nedomnívám se, že samotná změna úpravy, jak 

je uvedena výše, situaci výrazně změní. Nelegální zdroje se budou využívat i nadále, to 

je prakticky jisté. Tento závěr ostatně vyplývá i ze současné situace na poli počítačových 

programů. Počítačové programy nepodléhají dle § 30 odst. 3 AutZ režimu volného užití, 

což nic nemění na vysoké míře softwarového pirátství. Sice se dle posledních zjištění daří 

míru softwarového pirátství snižovat (aktuálně 34 %), ale jde zejména o podnikatelský 

sektor, kde hrozí vysoké sankce.184 I přes uvedené se domnívám, že je změna úpravy 

nutná, a to nejen z důvodu souladu s právem EU. Úprava je nutná proto, aby byla 

odstraněna situace, stavící do výhodnější pozice uživatele autorských děl z nelegálních 

zdrojů oproti těm užívajícím zdroje legální. Georg Jellinek řekl, že: „Právo je minimum 

morálky“, pakliže ve společnosti dochází k tomu, že jednání, které je často srovnáváno 

s krádeží, je čím dál častěji považováno za normální a společensky akceptovatelné, je 

nutné, aby zasáhlo právo a toto jednání označilo za neakceptovatelné. Netvrdím, že ihned 

dojde ke zlepšení, ale při správné součinnosti s dalšími nástroji se morálka společnosti 

může pozitivně proměňovat, tak proč se o to alespoň nepokusit. 

Dovolím si lehce odbočit, když zůstanu u velmi zajímavého srovnání volného užití 

z nelegálních zdrojů s krádeží. S takovýmto srovnáním se setkal každý, kdo se v této 

problematice pohybuje. Pro možné srovnání je klíčové vymezení těchto odlišných 

institutů. Krádež můžeme naprosto zjednodušeně definovat jako přisvojení si cizí věci 

tím, že se jí pachatel zmocní a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, tj. 

                                                 
183 DOBEŠ, P. (24. Červen 2007). Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu I. Právní rádce. 
184 ČTK. (24 . Červen 2014). Míra softwarového pirátsví v ČR loni klesla na 34% - Deník.cz. Načteno z 

Deník.cz: http://www.denik.cz/ekonomika/mira-softwaroveho-piratstvi-v-cr-loni-klesla-na-34-

procent-20140624.html. 
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nejméně 5000,-Kč.185 Naproti tomu uživatel, jenž si vytvoří rozmnoženinu 

audiovizuálního díla z nelegálního zdroje, tímto jednáním způsobí potenciální škodu cca 

350,-Kč.186 Ovšem otázka škody není vůbec jednoduchá, neboť žádná skutečná škoda 

nevzniká, vzniká pouze ušlý zisk. Dle stávající judikatury i doktríny však nemůže být 

ušlý zisk pouze hypotetický, naopak při pravidelném běhu věcí, musel být očekáván.187 

Zde tak nastává klíčová otázka, jak výši škody určit. Postup, kdy každé učinění 

rozmnoženiny by bylo počítáno jako ušlý zisk rovnající se ceně DVD nosiče s autorským 

dílem, je velmi odtržený od reality. Uživatel si učinil rozmnoženinu, protože mohl a 

protože tak učinil v podstatě zdarma. V případě, kdyby si měl uživatel nosiče s autorskými 

díly kupovat, lze s jistotou říci, že by šlo o výrazně nižší číslo, než je počet učiněných 

rozmnoženin. V případě krádeže lze rovněž tvrdit, že pachatel by si nekoupil vše, co 

ukradl, avšak pachatel krádeže způsobil poškozené osobě skutečnou škodu, k čemuž u 

vytvoření rozmnoženiny nedochází. Zde se dostáváme k jádru problému, který spočívá 

v nehmotné povaze autorských děl, zatímco krádež se týká věcí hmotných. Z právního 

hlediska je tedy srovnání nemyslitelné, z morálního hlediska však určitou podobnost 

v obou jednáních vyloučit nemohu. 

V souvislosti se změnou úpravy, by se aktuální mohla stát otázka škody a výpočtu 

její náhrady. Tato otázka je dnes diskutována ve vztahu k uploaderům, tedy osobám, kteří 

autorská díla protiprávně šíří na internetu. K dosavadní praxi, vycházející z prostého 

vynásobení ceny díla a počtu stažení, se svým rozhodnutím vyjádřil Nejvyšší soud ČR, 

který poznamenal že: „Tvrzení soudu prvního stupně o konkrétní finanční ztrátě 

jednotlivých nositelů práv chráněných autorským zákonem stojí totiž na čistě 

hypotetickém a nijak nepodloženém základě, že každý uživatel Internetu, který si zdarma 

stáhl z datového úložiště konkrétní film nebo jiný audiovizuální nebo hudební záznam, by 

si jinak koupil jeho legální DVD nebo CD nosič.“188 Ve vztahu k prokazování pak 

stanovil že: „Musel by být opatřen skutkový podklad svědčící o tom, že počet prodaných 

legálních nosičů se snížil právě o tolik kusů, kolikrát si uživatelé počítačové sítě Internet 

stáhli z datového úložiště dílo, které tam obviněný neoprávněně v několika kopiích 

                                                 
185 § 205 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
186 Vycházím z průměrných cen hudebních CD či audiovizuálních DVD nosičů. 
187 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKVÁROVÁ, M., HULMÁK, M., & kolektiv. (2009). Občanský zákoník 

I, II, 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 
188 Rozhodnutí NS 5 Tdo 171/2014. 



84 

 

umístil.“189 Jde o převratnou změnu v judikatuře, kterou považuji za správnou. Je však 

nutné zmínit, že tento judikát se vyjadřuje pouze k výpočtu škody pro účely trestního 

řízení. Naopak v občanskoprávním řízení či v adhezním řízení právě kvůli výše 

uvedenému existuje zvláštní druh náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení dle 

autorského zákona. Uvedené zvláštní případy jsou upraveny v rámci § 40 odst. 4 AutZ. 

Autor se dle uvedeného ustanovení může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny 

obvyklé za získání licence v době neoprávněného nakládání s autorským dílem. V případě 

bezdůvodného obohacení se jeho výše stanoví jako dvojnásobek odměny obvyklé za 

získání licence. Ač toto ustanovení vychází z práva EU, mám jisté pochyby, zda je 

v naprostém souladu se základními právy a svobodami. Do této doby se však Ústavní 

soud touto otázkou nezabýval. Vrátím-li se k samotným uživatelům, situace ohledně 

náhrady škody a jejího výpočtu, by měla vycházet ze stejných podkladů uvedených výše. 

Relativně malá novela autorského zákona bude mít tedy přesah i do trestního 

práva. Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny je nutno považovat za neoprávněný zásah 

do práva autorského.190 Pakliže uživatel neoprávněně zasáhne nikoliv nepatrně do 

zákonem chráněných práv k autorskému dílu, bude odpovědný za trestný čin Porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 TZ. 

Jako určitý korektiv trestní odpovědnosti působí znak vyžadující zásah nikoliv nepatrný. 

Komentář stanoví, že při posuzování zásahu: „Je třeba zvažovat okolnosti konkrétního 

případu, především intenzitu takového zásahu, způsob provedení činu, jeho následky, 

zejména ve formě a závažnosti zasažení osobních a majetkových práv autorů, v případě 

déletrvajících a opakovaných zásahů i počet takových případů, délku doby narušování 

konkrétního chráněného práva apod. Bez významu není ani osoba pachatele, míra jeho 

zavinění, jeho pohnutka atd., včetně skutečnosti, zda jde z jeho strany o první narušení 

takových zákonem chráněných práv, či jde v tomto směru o recidivu atd.“ (ŠÁMAL & 

kolektiv, 2012, stránky 2735-2760). Obecně tak není možné stanovit určitou míru 

vytváření rozmnoženin, kterou bude nutné považovat za nikoliv nepatrný zásah. 

Domnívám se, že nejvhodnější je ponechat posouzení individuálních případů na soudech. 

Méně závažné zásahy budou pak postihovány v rámci přestupků dle autorského zákona, 

konkrétně za neoprávněné užití autorského díla dle § 105a odst. 1 a) AutZ. 

                                                 
189 Rozhodnutí NS 5 Tdo 171/2014. 
190 ŠÁMAL, P., & kolektiv. (2012). Trestní zákoník (2. vyd.). Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 
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Zůstanu-li v trestním právu, je možné uvažovat o trestněprávní odpovědnosti i u 

TČ Podílnictví § 214. Zajímavý názor vyjádřil soudní znalec prof. Vladimír Smejkal: 

„Podle mého názoru je stahování prokazatelně chráněných autorských děl z míst, kde je 

zřejmé, že je uveřejnil někdo neoprávněně (typicky všeobecně známé servery na 

Internetu), využíváním plodů trestné činnosti a mělo by být rovněž stíháno jako tzv. 

podílnictví.“ (DOČEKAL, Je stažení nelegální kopie e-knihy legální či nikoliv. Zeptali 

jste se, zde je odpověď | BOOKZ.cz, 2012). Uvedený názor rozhodně stojí za zamyšlení. 

Není možné neustále operovat s neznalostí či nevědomostí veřejnosti ohledně internetu. 

Naopak většina osob činící rozmnoženiny z P2P sítí či úložišť, jsou si plně vědomi toho, 

že obsah je poskytován určitou třetí osobou, která tak činí protiprávně a hrozí ji i 

trestněprávní postih. Za předpokladu, že autorské dílo uveřejněné na internetu bylo 

získáno trestným činem (lze uvažovat o TČ Porušení autorského práva) a uživatel toto 

dílo užívá, bylo by opravdu možné v některých případech trestněprávní odpovědnost 

dovodit. Chápu však, že za současné právní úpravy se do takto složitého právního sporu 

nikomu nechce, a naopak v případě změny úpravy bude správně postupováno přímo dle 

TČ Porušení autorského práva § 270 TZ. 

V případě trestního práva je možné uvažovat i o nové sankci v podobě omezení 

k přístupu k internetu. Zde se však dostáváme do ožehavých vod, a to zejména ve vztahu 

k ústavou zakotvenému právu na informace. Posouzení, zda má být uvedeným trestem 

ústavní právo omezováno či nikoliv, je otázkou pro odbornou debatu. 

Rozhodně si uvědomuji, že vznik deliktní odpovědnosti v oblasti volných užití 

není samo spásný. Vzhledem k tomu, že orgány činné v trestním řízení nemají 

dostatečnou kapacitu ani ke stíhání uploaderů, nelze po nich požadovat účinné stíhání 

uživatelů. Jednou z funkcí trestního práva je však funkce odstrašující, lze tak doufat, že 

možnost postihu odradí alespoň někoho od této činnosti. 

Závěrem této kapitoly bych se rád zaměřil na další možnost legislativní změny. 

Jedná se o velmi kontroverzní otázku regulace internetu. Ačkoliv by snad předchozí text 

mohl nasvědčovat tomu, že je třeba výrazná regulace internetu, nebo že jsem jejím 

zastáncem, není tomu tak. Bohužel nebo bohudík, neexistují nástroje, které by byly 

dlouhodobě efektivní, a které by umožňovaly uživatele internetu sledovat a regulovat. 

Nicméně o určité míře regulace, nebo spíše dohledu, je možné uvažovat. Jednu z 

případných cest vidím v informační povinnosti poskytovatelů internetového připojení. 
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Nejedná se o nic převratně nového, takový nápad zde již byl. Dokonce došlo i k jeho 

provedení do zákona a vyhlášky. Obě úpravy byly však následně zrušeny ústavním 

soudem z důvodu ochrany práva na soukromí.191 Je pravdou, že zmíněná úprava počítala 

s širokým okruhem uchovávaných dat a týkala se též telefonie, tudíž rozhodnutí soudu 

bylo správné. Dle mého názoru, by úprava umožňující jen sledování a poskytování 

informací o množství přenesených dat jednotlivých uživatelů byla v souladu se 

základními právy a svobodami. Takto by poskytovatelé upozorňovali na vysoké datové 

přenosy, s tím, že limity by byly proměnné v čase dle technologického pokroku. Na 

základě předaných informací by mohla být zahájena šetření policejních orgánů. Případné 

další informace by bylo možné získat až v rámci vyšetřování, a to formou obdoby 

odposlechu, resp. záznamu telekomunikačního provozu, kterou by mohl být právě 

záznam a sledování datových přenosů. Takový postup by nevedl k plošné ochraně, ale 

pomohl by odkrýt nejvýznamnější pachatele, a např. skrze adhezní řízení by se 

odškodnění mohl lépe domoci i autor. Jsem si vědom toho, že přijetí takové úpravy by 

bylo velmi nepopulární. Určitá část veřejnosti by jistě protestovala a bále se, že půjde jen 

o první krok v rámci absolutní kontroly nad internetem. Další problém by se objevil, 

jakmile by se rozšiřovaly způsoby umožňující přenos dat ukrývat. Informační povinnost 

poskytovatelů internetového připojení by sebou rovněž nesla nemalé náklady, které by 

někdo musel uhradit. V neposlední řadě se dostáváme i k problémům ochrany 

shromažďovaných dat a jejich možnému zneužití. 

Ač nade vše ctím svobodu slova, domnívám se, že ji nelze zaměňovat 

s neoprávněným užíváním autorských děl. Internet nemůže být navždy šedou zónou, kde 

se může dít v podstatě cokoliv a nelze jej nijak regulovat, protože by to zasáhlo lidská 

práva. Proto, dříve či později, bude určitá minimální míra sledování dat nutná. Z toho 

důvodu se domnívám, že sledování a předávání údajů týkajících se pouze množství 

přenesených dat, bez bližší specifikace, by bylo kompromisem možného. Bude však 

nutné začít nějakým způsobem jednat, neboť technické prostředky jsou stále 

propracovanější a již brzy může být, bez dat od poskytovatelů internetu, prakticky 

nemožné zjistit porušitele autorských práv.  

                                                 
191 Nález ÚS ČR sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
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Ke zmíněnému zapojení poskytovatelů internetového připojení došlo např. ve 

Francii, skrze zákon a úřad HADOPI.192 Ten měl mimo jiné fungovat na principu třikrát 

a dost a umožňoval odstřihnout uploadery od internetu. O této úpravě se vedly diskuse i 

ohledně možné změny v české legislativě.193 Francouzský zákon byl však zrušen v roce 

2013, důvodem byly nepřiměřené pokuty i to, že nesplnil to, co si od něho zákonodárci 

slibovali. Přestože můžeme francouzský pokus označit za neúspěšný, mohli bychom se 

některými myšlenkami inspirovat při hledání řešení v české úpravě. 

V úplném závěru této kapitoly si dovolím ještě zmínit neustále hojně 

diskutovanou otázku tzv. síťové neutrality. Ta zjednodušeně řečeno znamená, že se každý 

může na internetu svobodně pohybovat, a jeho přístup na všechny internetové stránky a 

ke všem internetovým službám je v podstatě stejný. Někteří poskytovatelé internetového 

připojení se pak snaží o změnu systému, kdy přístup na některé stránky a k některým 

službám bude např. rychlejší, nebo za extra poplatek. Tyto myšlenky se opakovaně 

objevují zejména v USA a je možné, že tam k určitým omezením skutečně dojde.194 

V souvislosti s tím, se nabízí možnost zavedení jakési obdoby spotřební daně, kdy přístup 

na určité stránky, konkrétně ty s nelegálním obsahem, by byl zpoplatněn extra poplatkem, 

který by se mohl stát součástí odměny autorů. Obdobně jako u spotřebních daní, i zde se 

totiž jedná o určité společensky škodlivé jednání. V praxi si ale neumím představit, že by 

takováto možnost byla technicky i právně uskutečnitelná. Pochybnosti mám i správnosti 

takového směru úpravy, proto tuto myšlenku dále nerozvíjím.  

Legislativní změny, které jsem v této kapitole naznačil, včetně otázky regulace 

internetu, považuji za určitý základ, bez něhož nebude účinná změna možná. Avšak nelze 

se domnívat, že tyto nástroje budou dostatečně efektivní sami o sobě, bude třeba, aby 

přistoupily i další nástroje, některé z nich pak popisuji v dalších kapitolách této práce. 

                                                 
192 Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet. 
193 ŽIKOVSKÁ, P. (9. Únor 2011). Odpojíme piráty od webu, to je naučí, říkají vydavatelé. (J. Kovalík, 

Tazatel) Praha. Načteno z http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/odpojime-

piraty-od-webu-to-je-nauci-rikaji-vydavatele/r~i:article:690320/. 
194 Více k problému např. zde KOCMAN, R. (9. Prosinec 2014). Síťova neutralita: jaká ji čeká 

budoucost? - Internet pro všechny. Načteno z Internet pro všechny: 

http://www.internetprovsechny.cz/sitova-neutralita-jaka-ji-ceka-budoucnost/. 
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4.3.2. Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti volných užití 

Na prvním místě mezi dalšími nástroji, které mohou pomoci změnit současnou 

nevyhovující situaci, bych rád zmínil výchovu, osvětu a vzdělávání. Ačkoliv o tomto 

nástroji mluvím jako o dalším, který má doplnit základ uvedený v předchozí kapitole, 

toto označení nevystihuje jeho důležitost. Dovolím si tvrdit, že důležitost těchto nástrojů 

je minimálně stejná jako u legislativních změn. 

Dle mého názoru by těžiště této činnosti mělo být ve výuce na základních školách. 

Za absolutní minimum pak považuji seznámení s tím, jak správně nakládat s autorskými 

díly a co je institut volného užití. Výuka v základních školách samozřejmě neřeší problém 

stávajících porušovatelů, kteří již mají povinnou školní docházku dávno za sebou. Je tedy 

nutné počítat s tím, že i případný pozitivní výsledek se projeví až po uplynutí určité doby.  

Vedle výuky ve školách má ČR obecnou zkušenost i s nejrůznějšími podpůrnými 

programy. Státní programy připravované příslušnými ministerstvy se bohužel málo kdy 

setkají s úspěchem. Uvedené kampaně jsou zpravidla předmětem diskusí ohledně 

přehnaně vysokých nákladů.195 Doposud zde nemáme zkušenosti s obdobnou kampaní v 

oblasti autorského práva, je však otázkou, zda se na základě negativních výsledků z jiných 

oborů, do takových akcí vůbec pouštět. Sám se domnívám, že pokud nedojde k nějaké 

výrazné změně v plánování a realizaci takových programů, nemá smysl na ně vynakládat 

veřejné prostředky. 

V současné době se tak o osvětu pokouší zejména soukromé subjekty. Příkladem 

je správce domény CZ, sdružení CZ.NIC, a jeho projekt „Jak na internet.“196 Osvětové 

programy spouští i kolektivní správci, např. IFPI ČR a kampaň „Buď toho součástí. 

Podporuj muziku!“197, nebo v minulosti kampaň OSA „Platit za hudbu se vyplatí“.198 Jaký 

je úspěch těchto akcí je jen složitě měřitelné, nicméně lze říci, že k plošné změně situace 

nedochází. To však neznamená, že jsou tyto akce nedůležité či zbytečné, právě naopak. 

                                                 
195 Příkladem jsou kampaně Ryba domácí, či Nemyslíš, zaplatíš, více viz Aktuálně.cz. (2. Září 2014). 

Státní propaganda za miliardy. Deset kampaní bez efektu - Aktuálně.cz. Načteno z Aktuálně - 

Akutálně.cz: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/statni-

propaganda/r~58d6d88631be11e4a7300025900fea04/. 
196 Více informací viz http://www.jaknainternet.cz/. 
197 Konkrétní program kampaně viz http://www.ifpi.cz/odkazy-edukativni-projekt/. 
198 Více informací viz http://www.osa.cz/vsechny-novinky/2010/tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va---

platit.aspx. 
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Je však naprosto zřejmé, že dopad těchto akcí musí být mnohem vyšší, což by měla zajistit 

především spolupráce s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy. Kampaně by rovněž měly získávat více prostoru ve veřejnoprávních 

mediích a je třeba prohloubit jejich spojení se školami. Nestačí jen nárazové a 

individuální akce ve školách, je nutné celoplošné zapojení ve všech základních školách 

po celé republice. Tím se obloukem dostávám zpět k výuce na základních školách. Ve 

své podstatě tak vůbec není třeba vymýšlet nákladné projekty, které budou stát peníze 

daňové poplatníky nebo soukromé společnosti. Největší část nákladů by zřejmě bylo třeba 

vynaložit na proškolení učitelů, případně dalších odborných školitelů, kteří by žákům 

předávali své vědomosti v dané problematice. 

Vzhledem k tomu, že reforma školství je předmětem diskusí v podstatě neustále, 

a v poslední době se navíc stále důrazněji hovoří o potřebě zařadit výuku právní a finanční 

gramotnosti, jsou navrhované kroky v  souladu s aktuálním trendem. Stěžejním úkolem 

v rámci těchto reforem tak bude poukázat na důležitost autorských práv a prosadit jejich 

zařazení do výuky. Ponechám na odborných debatách, zda základy autorského práva 

zařadit jako součást výuky občanské nauky nebo jako součást informatiky. Koneckonců 

je nerozhodné, v rámci jakého předmětu budou žáci s autorskými právy seznámeni, hlavní 

je, že se o těchto právech dozví. Osvětu a výuku je tak třeba považovat za nutný 

předpoklad k tomu, aby např. legislativní změny byly veřejností chápány a akceptovány. 

Na závěr si dovolím ještě další drobnou paralelu s krádeží. Pachatelů krádeží je 

ve společnosti rozhodně méně než osob vytvářejících si rozmnoženiny z nelegálních 

zdrojů. Tento stav je dán mnohými příčinami. Určitě mezi ně patří hrozba trestu a větší 

složitost, resp. náročnost provedení krádeže. Vedle toho je to však dáno i otázkou 

slušnosti a morálky, když je celospolečensky přijímaným faktem, že krást je neslušné a 

špatné. Tyto poznatky jsou vštěpovány již dětem a to v rodinách i školách. Důležitost 

osvěty je právě v tom, aby dokázala stejné poznatky vštěpovat i ohledně vytváření 

rozmnoženin z nelegálních zdrojů. Vzhledem k tomu, že tato problematika není pro 

veřejnost tak zřejmá jako krádeže, je třeba, aby výchovnou roli plnily především školy. 

4.3.3. Finanční nástroje 

Za skutečně vedlejší nástroje považuji nástroje finanční. Tyto nástroje by dle své 

povahy měly plnit doplňkovou funkci ve vztahu k odpovědnosti a osvětě. Jak již bylo 
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nastíněno výše, regulace skrze odměnu dle § 25 AutZ nemůže ve vztahu k nelegálním 

zdrojům plnit žádnou funkci. Je tak nutné snažit se hledat jiné finanční nástroje, které by 

měly dopad na nelegální zdroje. 

Jako první možnou změnu vidím zavedení poplatků na datové toky. Ve své 

podstatě jsou možné dvě cesty. V první, kdy by poplatek měl být určitým způsobem 

odstupňován, je nutným předpokladem sledování a předávání informací o množství 

přenesených dat. Tím se vracíme k otázce určité regulace internetu, kterou jsem se 

zabýval dříve. Vedle této možnosti, lze uvažovat i o variantě vybírání paušálního 

poplatku, u něhož by potřeba sledování dat odpadla. Jsem si vědom toho, že obě nastíněné 

varianty jsou dosti problematické. První varianta naráží na problém sledování přenosu 

dat, což je problém sám o sobě. S tím souvisejícím problémem je dále i odlišení, resp. 

neodlišení druhů přenosů. Uživatel, který by např. využíval různé legální online služby 

v oblasti medií, měl by vysoký datový přenos, což by se při odstupňování promítlo do 

výše poplatku. Šlo by tedy o tzv. slepý systém, v důsledku něhož by mohl oprávněný 

odvádět stejnou či vyšší částku než uživatel, který vytváří rozmnoženiny z nelegálních 

zdrojů. Takový systém by byl velmi nespravedlivý, když uvážíme, že jeho cílem by měla 

být regulace nelegálních zdrojů. Pro docílení spravedlnosti by muselo dojít k mnohem 

vyšší kontrole přenášených dat, lze též uvažovat o propojení se seznamem legálních 

internetových zdrojů, které by do statistik přenosů dat nebyly započítávány. Takové 

řešení by bylo problematické z pohledu regulace internetu a také z pohledu síťové 

neutrality. Druhá varianta, založená na výběru paušálních částek, je možností jak drobně 

zvýšit odměny autorům, bez větších technologických zátěží. V obou uvedených 

případech je však nutné se ptát, zda je možné takovou úpravu s ohledem na judikaturu 

SDEU vůbec zavést. 

Vedle uvedeného lze uvažovat i o dalším finančním nástroji, přičemž je třeba 

zaměřit pozornost trochu jiným směrem. Potenciál totiž spatřuji ve vybírání autorských 

odměn od těch, kteří na vytváření rozmnoženin z nelegálních zdrojů získávají nejvíc, tedy 

od provozovatelů filesharingových serverů.  

Pokud jsem se doposud zaměřoval na uživatele, případně i uploadery, musím 

zákonitě dojít k tomu, že situaci je třeba řešit i na straně třetí, tedy právě u provozovatelů 

úložišť. Na tyto provozovatele je třeba cílit v otázce odpovědnosti a regulace. 

Provozovatelé jsou přímo zodpovědní za situaci v oblasti zneužívání volného užití, k jaké 
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v současnosti dochází. Tito provozovatelé mají z této situace také nejvyšší zisk. Přesto 

dnes v podstatě nenesou žádnou právní odpovědnost. Vedle úpravy jejich odpovědnosti 

vidím prostor i pro zavedení finančních nástrojů. Konkrétně by bylo možné podrobit 

provozovatele poplatku za objem uložených dat. Bohužel nelze říci, že by takové řešení 

bylo bez dalšího možné, nebo dokonce úspěšné. Klíčovým problémem je otázka 

provozovatele, resp. jeho původu. Sídla společností, které servery provozují, jsou po 

celém světě, nezřídka v daňových rájích. Úplné zrušení serveru taktéž nemusí být 

řešením, viz případ kickass.so.199 A to nemluvím o bujení uvedených serverů, kdy zrušení 

jednoho bude znamenat vznik minimálně jednoho, ale spíše více dalších.  

Je zjevné, že k regulaci i zavedení poplatku bude nutná mezinárodní spolupráce. 

Uvědomíme-li si však, že internet je prostor bez hranic, musí být i jeho regulace pokud 

možno harmonizovaná či ještě lépe unifikovaná. Lze předpokládat, že ke sjednocení dříve 

či později dojde. V rámci EU jsou tyto snahy nejdále, k posilování již dochází zejména 

skrze kolektivní správu.200  

4.3.4. Ostatní nástroje 

V této zbytkové kategorii nástrojů se zaměřím na další možnosti, které 

v souvislosti s problematikou volných užití spatřuji, nebo jsou aktuálně diskutovány.  

Jedním z dalších nástrojů jak s nelegálními zdroji autorských děl bojovat, by byla 

jejich legalizace. Konkrétně mám na mysli legalizaci obsahu na těchto serverech pomocí 

uzavírání licenčních smluv s kolektivními správci. Hned na úvod musím říci, že se 

obávám toho, zda je možné najít podmínky akceptovatelné pro obě strany. Provozovatelé 

serverů by zřejmě nesouhlasili s podmínkami, které mají legálně působící online 

poskytovatelé autorských děl. Pokud by naopak měli mít výhodnější podmínky, došlo by 

                                                 
199 Kickass.so byl doménou využívanou ke sdílení v rámci P2P sítí, registrována byla v Somálsku, jen 

krátce poté co byla doména registrátorem zakázána, vrátili se provozovatelé k doméně kickass.to 

s registrací v Tongu více viz DOČEKAL, D. (10. Únor 2015). Torrentové weby mívají křehkou 

existenci, Kickass.so už není - Lupa.cz. Načteno z Lupa.cz - server o českém Internetu: 

http://www.lupa.cz/clanky/torrentove-weby-mivaji-krehkou-existenci-kickass-so-uz-neni/. 
200 Jedním z přínosů směrnice EP a Rady 2014/26/EU by mělo být zjednodušení situace pro online 

prodejce a poskytovatele streamingových služeb v hudebním průmyslu, kteří budou moci získat 

licence k dílům od přeshraničních organizací kolektivní správy. 
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k poškození legálních distributorů.201 Z teoretického hlediska má takové řešení jen 

výhody: 

 uživatelé by nadále užívali systém, který znají,  

 autoři by získali svou oprávněnou odměnu,  

 provozovatelé serverů by si zachovali návštěvnost, ač za cenu snížení 

zisků. 

V praxi však není na straně provozovatelů dostatečná vůle tento systém zavést. O tom, že 

tento nástroj má určitý potenciál, svědčí i vyjednávání IFPI ČR se serverem Ulož.to. O 

možnosti spolupráce mluvila ředitelka IFPI ČR Petra Žikovská již na začátku roku 2012, 

k realizaci dohody však nedošlo a jednání nakonec utichla.202 Tato situace je dána 

zejména tím, že provozovatele serverů k dohodě nic netlačí, v případě legislativních 

změn, by se však situace mohla obrátit a je možné, že se jednoho dne právě tento nástroj 

realizuje. 

Na spolupráci kolektivních správců a provozovatelů úložišť je založen též další 

potenciální nástroj. V určité míře již byla obdobná spolupráce realizována v minulosti 

skrze dohodu mezi Ulož.to a DILIA. Konkrétně se tato dohoda týkala součinnosti při 

odstraňování nelegálního obsahu. Jak řekl ředitel DILIA Jiří Srstka, dohoda byla nakonec 

provozovatelem serveru vypovězena, a zřejmě šlo o jen o účelovou dohodu, aby 

provozovatel ukázal, že má vůli se situací něco dělat, i když skutečnost byla opačná.203 

Avšak i v případě, že by uvedená dohoda fungovala, nepovažuji ji za správnou. Autoři, 

resp. kolektivní správci, nemohou nést obrovské náklady spojené s nepřetržitým 

vyhledáváním nelegálně umístěného obsahu na všech možných serverech, ať už by 

soubory mohli přímo smazat, či mohli jen upozornit provozovatele na závadný obsah a 

požadovat jeho smazání. Ovšem jiná situace nastává, pokud obrátíme úpravu tak, aby 

provozovatelé odpovídali za obsah na svých serverech. Provozovatelé by tak byli nuceni 

aktivně vyhledávat nelegální obsah, mazat jej, a to vše v krátkých časových intervalech, 

                                                 
201 Myšlenku legalizace kritizoval např. spoluvlastník projektu MusicJet Michal Horák více viz Pirátské 

Noviny. (6. Duben 2012). Pirátské Noviny - IFPI ničí MusicJet, tvrdí jeho šéf. Načteno z 

Pirátské Noviny: http://www.piratskenoviny.cz/art/696974/. 
202 ŽIKOVSKÁ, P. (2. Únor 2012). Petra Žikovská, ředitelka české pobočky IFPI | Dvacet minut 

Radiožurnálu. (M. Veselovský, Tazatel) Načteno z http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2547496. 
203 SRSTKA, J. (14. Květen 2013). Jiří Srstka (Dilia): Uložto.cz nám jednostranně vypovědělo smlouvu. 

(M. Vyleťal, Tazatel) Načteno z http://www.lupa.cz/clanky/jiri-srstka-dilia-ulozto-cz-nam-

jednostranne-vypovedelo-smlouvu/. 
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pod hrozbou vysokých sankcí. Takový systém by u provozovatelů vedl k výraznému 

snížení příjmů a rovněž k navýšení nákladů, to však považuji za naprosto legitimní, neboť 

zisky těchto serverů jsou v naprosté většině dány právě zveřejňovaným nelegálním 

obsahem. Jako poměrně funkční příklad takového systému, kdy kontrolu obsahu provádí 

provozovatel serveru, je případ Content ID u serveru YouTube.com. Provozovatel 

v rámci něho neustále kontroluje, zda obsah uložený uživateli na jejich server není 

náhodou nelegální, resp. zda nejde o obsah, který byl již dříve nahrán vlastníkem 

autorských práv, a kterému je mu poskytována ochrana v rámci Content ID. V případě 

pozitivního zjištění, má pak autor různé možnosti od zablokování videa, po zpeněžení 

videa zobrazováním reklam.204 Lze říci, že takový systém je velmi nákladný a nikdy 

nebude fungovat na serverech, které jsou založeny na sdílení nelegálního obsahu, neboť 

je to v rozporu s jejich zájmy i ekonomickými možnostmi. Vycházím-li ale z toho, že 

hlavním účelem předkládaných nástrojů má být ochrana zájmů autorů, nelze brát ohled 

na to, zda případná opatření budou likvidační pro servery, které mají svou činnost 

založenou na nelegální činnosti jiných osob. 

Na možnosti řešení problematiky volných užití se můžeme podívat i z úplně jiného 

pohledu. Přesně řečeno nejde ani tak o samotná volná užití, jako spíše o volná díla, resp. 

řešení otázky volných užití za pomoci volných děl. V tomto případě mám na mysli 

především úpravu doby trvání majetkových autorských práv, a zejména tendence 

k prodlužování této doby. Upřímně řečeno, nemyslím si, že tento trend je úplně správný. 

Na prodlužování majetkových práv nevidím výrazné výhody pro autory, neboť míra 

příjmů z majetkových práv k dílu po vydání rychle klesá. Naopak rozumnou se mi zdála 

v minulosti platná dohoda mezi knižními nakladatelstvími a neoprávněnými šiřiteli 

elektronických knih z internetového serveru ebookforum.cz. Byla uzavřena v podstatě 

gentlemanská dohoda mezi uživateli a nakladatelstvími, že nově vydávané knihy budou 

mít určitou „dobu hájení“. To znamenalo, že nikdo na serveru nebude po určitou dobu od 

vydání (od půl roku do pěti let) nelegálně šířit elektronickou verzi této knihy. Naprostá 

většina jak šiřitelů, tak uživatelů se shoduje na tom, že se jedná o správný krok a podporují 

jej.205 U knih, které hájení podléhají, je uváděn pouze odkaz na server, kde je možné 

                                                 
204 Google. (2015). Jak funguje systém Content ID - Nápověda YouTube. Načteno z Nápověda YouTube: 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=cs. 
205 E-book fórum - knihy na internetu - Zobrazit téma - Doba hájení aneb myslivost pro eBooky. (16. 

Červenec 2009). Načteno z E-book fórum - knihy na internetu: 

http://forum.ebookeater.cz/viewtopic.php?t=10483. 
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elektronickou verzi knihy legálně zakoupit. Tyto odkazy zůstávají uvedeny i po skončení 

doby hájení, každý má tak možnost knihu zakoupit, nebo se rozhodnout pro pořízení 

osobní rozmnoženiny z nelegálního zdroje. Paradoxně tak uživatelé dělají zdarma 

reklamu autorům. Tento poměrně zajímavý přístup ze strany šiřitelů je dle některých 

odůvodněn vyšším intelektem čtenářů, s tím, že např. v oblasti audiovizuálního pirátství 

by obdobná dohoda možná nebyla.206 Je tedy otázkou, je-li úprava prodlužující trvání 

majetkových práv v souladu s rozvojem internetu a rychlou dostupností informací, nebo 

zda by tendence neměla být opačná. Při teoretické hranici trvání 10-15 let od vydání, by 

se zlegalizovala značná část obsahu skrze institut volného díla, a zároveň věřím, že ztráty 

majitelů autorských práv by byly minimální. Rozumím ale i postoji autorů, jejichž situace 

v současné chvíli není nijak zvlášť výhodná, a nelze tak po nich požadovat, aby se 

dobrovolně vzdávali svých práv. 

Závěrem této kapitoly se zaměřím na nástroj či spíše skupinu nástrojů, které 

přijímají autoři, resp. distributoři autorských děl. Již dříve jsem zmínil, že i autorům a 

distributorům je třeba přičítat část viny za současný stav. Je nabíledni, že k řešení je třeba 

nejen zákonných nástrojů, ale musí zde být i kvalitní legální nabídka autorských děl.207 

V dnešní době je již zřetelně vidět snaha distributorů nabídnout uživatelům legální služby, 

které jsou alternativou k nelegálním zdrojům. Faktem je, že legální služby jsou v určité 

nevýhodě, neboť jsou převážně placené, to ovšem neznamená, že nemohou být úspěšné. 

Předpokladem úspěchu je jistě to, že placená služba bude o tolik lepší, že uživatelé 

nebudou mít důvod hledat nelegální alternativu. Mluvíme-li o současné situaci na trhu 

hudebních děl, domnívám se, že tato situace již pomalu nastává. Již delší dobu zde 

funguje iTunes store, ten je nicméně do jisté míry omezen na platformu produktů 

společnosti Apple. Vedle toho vznikly další služby, které mají takřka neomezený okruh 

potenciálních klientů. Na prvním místě zmíním službu Spotify, která funguje ve dvou 

verzích a v ČR působí od konce roku 2013. V první verzi funguje zdarma, uživatel může 

online poslouchat miliony skladeb od různých vydavatelství. Výhodou je dostupnost 

služby skrze aplikaci pro počítače, mobilní telefony, i skrze webové rozhraní. Služba je 

                                                 
206 FRYŠ, J. (7. Březen 2013). Český trh elektronických knih. Část III. | Inflow. Načteno z Inflow | 

magazín nejen pro knihovníky: http://www.inflow.cz/cesky-trh-elektronickych-knh-cast-iii. 
207 KNOBLOCH, Z. (11. Duben 2012). Piráty nelze porazit, ale dají se přelstít lepší nabídkou a cenou, 

říká exšéf české Sony Music. (I. Hartman, Tazatel) Načteno z http://byznys.ihned.cz/c1-

55372350-piraty-nelze-porazit-ale-daji-se-prelstit-lepsi-nabidkou-a-cenou-rika-exsef-ceske-

sony-music. 
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v této verzi hrazena jen z reklamy. V prémiové verzi je možné hudbu poslouchat i bez 

internetu, resp. je možné si ji stáhnout do zařízení, a služba je oproštěna od reklam a 

nabízí další prémiový obsah. Prémiová verze je nabízena za paušální částku 5.99 EUR 

měsíčně, což je, dle mého názoru, naprosto rozumně nastavená částka. Vedle Spotify, 

v ČR dále funguje služba Deezer, založená na obdobném principu. Deezer je v základní 

verzi zdarma, v prémiové za 165,-Kč měsíčně. Do třetice nejvýznamnějších služeb spadá 

ještě Google play music, která je dostupná za 149,-Kč za měsíc. Co se týče základních 

verzí služeb, které jsou poskytovány pro uživatele zdarma, domnívám se, že jde pouze o 

logické vyústění současného stavu. Již od roku 2005 existoval server YouTube pro sdílení 

videosouborů. Tento server postupem času začali využívat autoři hudebních a 

audiovizuálních děl, kteří na něj umisťují své videoklipy. Uživatel může na serveru 

zdarma sledovat autorská díla, autorům plynou zisky opět jen z reklamy. Vzhledem 

k tomuto faktu nevidím důvod, proč by stejná služba zaměřená čistě na hudbu neměla 

existovat. 

Zaměřím-li se na audiovizuální díla a zejména na filmy, dochází k tomu, že se i 

zde pomalu rozvíjí podobné služby jako v hudebním průmyslu. V současnosti na našem 

trhu působí Topfun Nonstop s nabídkou neomezeného sledování za 189,-Kč měsíčně. Za 

stejnou cenu je nabízena i služba VOYO, která je spojena s televizní stanicí TV Nova, 

s čímž se pojí i nabídka obsahu této stanice. Obě české alternativy jsou jen malým hráčem 

oproti udavateli trendu v této oblasti, kterým je americká služba Netflix. Tato služba není 

dosud dostupná v ČR, nicméně již bylo oznámeno, že zde společnost začne poskytovat 

služby nejpozději do konce roku 2016.208 Je známo, že již v současné době někteří 

obchází regionální omezení, aby získali k této službě přístup a samozřejmě za ní i platí. 

Tato služba poskytuje obsah za měsíční paušál $8.99, obdobnou cenu můžeme očekávat 

i v ČR. Úspěch této společnosti je však dán i tím, že se zaměřuje na tvorbu vlastní 

originální produkce, což je pro výlučně české poskytovatele podobných služeb 

ekonomicky naprosto vyloučené. Bude velmi zajímavé sledovat, jaký úspěch bude služba 

v českých podmínkách slavit a jak ovlivní audiovizuální pirátství. 

                                                 
208 KUŽNÍK, J. (23. Únor 2015). Do Česka míří vážný konkurent televizí, webová videopůjčovna Netflix - 

iDNES.cz. Načteno z Technet.cz - Technika kolem nás: http://technet.idnes.cz/americka-webova-

videopujcovna-a-televize-netflix-se-chysta-i-do-ceska-12f-

/tec_video.aspx?c=A150223_073223_ekonomika_skr. 



96 

 

Krátkou zmínku si zaslouží i trh s elektronickými knihami, kde je vidět snaha držet 

se trendů a rovněž zavést obdobnou službu. Lze říci, že nejvýznamnějším hráčem na trhu 

s elektronickými knihami je společnost Amazon, právě ona zkouší novou službu Kindle 

Unlimited. Jedná se o službu dosud dostupnou pouze pro americký trh, která umožňuje 

neomezené čtení elektronických knih a poslech audio knih za měsíční poplatek $9.99. Pro 

české čtenáře je samozřejmě problémem, že společnost Amazon nabízí knihy v české 

lokalizaci jen velmi omezeně. Přesto musím zavedení zmíněné služby kvitovat, 

v budoucnu se totiž může týkat i českého trhu, případně donutí české distributory 

k úvahám a realizaci obdobných služeb.  

Napříč všemi druhy autorských děl je zjevné, že autoři a distributoři učinili při 

zavedení zmíněných služeb významný kompromis. Zisky z těchto nových služeb jsou 

mnohem menší, než z klasického prodeje rozmnoženin.209 Je samozřejmě třeba se 

zamyslet nad tím, zda předchozí obchodní model založený právě na prodeji rozmnoženin 

ať již v klasické či digitální podobě není mrtev. Zkušenosti trhu hovoří o tom, že tento 

model minimálně skomírá. Vzhledem ke všem výše uvedeným kladům zmíněných 

služeb, se domnívám, že to je budoucnost a nový model distribuce autorských děl. Rovněž 

se domnívám, že ze strany autorů a distributorů jde o správný krok, kterým lze bojovat 

s nelegálními zdroji. Pro autory je jen škoda, že k rozvoji těchto služeb nedošlo dříve, 

když jejich zisky mohly být mnohem vyšší. V současné době nevím, co dalšího by se dalo 

po autorech z jejich strany požadovat v boji s nelegálními zdroji autorských děl. Teď je 

řada na zákonodárcích a dalších orgánech, aby těmto subjektům pomohli pomocí 

legislativních a dalších nástrojů zmíněných dříve. 

Ačkoliv by se zajisté našlo mnoho dalších možných nástrojů, které mohou určitým 

způsobem méně či více pomoci v problematice volných užití, nebylo mou ambicí všechny 

je naleznout. Ve svém výkladu jsem se zaměřil pouze na hrstku nástrojů, které jsou dle 

mého nejvýznamnější, a které by mohly v současné situaci výrazně pomoci. Jak doufám 

vyplynulo z jednotlivých návrhů, bude třeba nejenom pečlivé zvažování a nastavování 

každého jednotlivého nástroje, ale bude nutné celou problematiku posuzovat a řešit 

                                                 
209 Zvláště samotní autoři podle posledních zjištění získávají z těchto služeb jen zlomek zisku, více viz 

ŠURKALA, M. (7. Únor 2015). Hudební vydavatelství si berou 73% zisku ze streamovacích 

služeb, zpěváci 11% | Svět hardware. Načteno z Svět hardware: 

http://www.svethardware.cz/hudebni-vydavatelstvi-si-berou-73-zisku-ze-streamovacich-sluzeb-

zpevaci-11/39951. 
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komplexně. Věřím, že skupina odborníků, která se dříve či později bude muset s 

nastíněnými otázkami zaobírat, najde takové řešení, které uspokojí všechny strany 

dotčené problematikou volných užití a vytváření rozmnoženin pro osobní potřebu. 

4.4. Možné zakotvení nové zákonné licence 

Závěrem bych rád zmínil další v současnosti diskutovanou otázku, která souvisí s 

možností zavedení nové zákonné licence. V rámci možnosti uložit výjimky a omezení 

z autorského práva, zakládá totiž směrnice 2009/29/ES státům možnost stanovit výjimku 

ve prospěch karikatury, parodie či parafráze.210 Této možnosti doposud zákonodárce 

nevyužil, což může v praxi přinášet určité problémy.  

Ohledně situace v české úpravě stojí za zmínku, že již dnes někteří autoři dovozují 

z práva na svobodu projevu přípustnost parodie, jakožto výjimky z autorského práva, a 

to bez ohledu na taxativní výčet těchto výjimek.211 S tímto názorem se nemohu ztotožnit, 

neboť jde o argumentaci velmi širokou, která by ad absurdum mohla vést k absolutnímu 

vyloučení autorského práva. 

Zásadní otázkou, jež je třeba přednostně vyřešit, je samotný pojem parodie, který 

je chápán v různých smyslech a významech. Situace je zde příznivá, neboť na rozdíl od 

jiných neurčitých pojmů zmíněných dříve, výklad pojmu parodie poskytl SDEU při 

posuzování jedné z předběžných otázek. Soudní dvůr stanovil, že podstatným znakem 

parodie je to, že evokuje existující dílo, ale přitom se od něj zřetelně liší, a dále, že parodie 

je komická či ironická.212 Soudní dvůr dále stanovil, že není nutné, aby bylo parodické 

dílo osobité či originální, to z její podstaty po parodii ani chtít nelze.  Dle soudců je ovšem 

třeba, aby zde byly zřetelné odlišnosti od díla původního, a aby bylo zjevné, že autor je 

odlišný od autora původního díla. Parodické dílo by se mělo přímo týkat díla původního 

či uvádět zdroj tohoto parodovaného díla. Soud rovněž došel k tomu, co bylo mezi 

odborníky již dlouhodobě akceptováno, tedy, že je nutná rovnováha mezi zájmy autora 

parodovaného díla a svobodou projevu autora parodického díla. Zároveň musím 

upozornit na odlišení tzv. parodie na žánr, jejímž příkladem je Limonádový Joe, jako 

                                                 
210 Čl. 5 odst. 3 písm. k) Směrnice EP a Rady 2001/29/ES. 
211 DAVID ml., I. (1. Červenec 2011). Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

chrání právo na parodii. Britské listy. Načteno z http://www.blisty.cz/art/59262.html. 
212 Rozsudek SDEU ve věci C-201/2013 ze dne 3. září 2014. 
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parodie na western. 213 Parodie na žánr jsou z právního hlediska naprosto bezproblémovou 

záležitosti. 

Tuláček k otázce uvádění zdroje poměrně trefně konstatuje, že autor parodie 

zpravidla pramen necituje, neboť vychází z toho, že je dílo všeobecně známé.214 

Parodování neznámého díla by skutečně nemělo žádný smysl, vycházíme-li z toho, že 

cílem parodie je zesměšnit či ironizovat nějaký příběh nebo situaci atd. V případě, kdy 

divák původní dílo nezná, jen složitě by chápal co je v parodickém díle vlastně tou parodií 

a vtipem. 

Soudní dvůr správně poznamenal nutnost hledání rovnováhy mezi protichůdnými 

zájmy dvou subjektů. Hledání této rovnováhy je však velmi složitou záležitostí, o čemž 

svědčí mnoho soudních sporů, které se v otázce parodie odehrály. Zmíněné spory jsou 

doménou zejména USA.215 Avšak i v Evropě se objevil zajímavý případ ve sporu Harry 

Potter/Tanja Grotter. Spor se týkal toho, že ruský autor vydal sérii knih, jejichž hlavní 

postavou byla Tanja Grotter, která měla mnoho podobných znaků jako Harry Potter. Šlo 

o znaky, jako jsou osamělost hlavního hrdiny, týrání hlavního hrdiny tetou a strýcem, 

hlavní hrdinové mají zvláštní znamínka, oba dostanou pozvánku do čarodějnické školy a 

mnoho dalších. Vzhledem k tomuto soud rozhodl, že jde o porušení autorského práva, 

neboť podobnosti obou děl jsou příliš veliká. Žalovaný se hájil též tím, že dílo je parodií, 

což mělo mimo jiné vyplývat z toho, že si hrdinka na koště vyryla iniciály HP. Tento 

argument soud rezolutně odmítl, když tento samotný fakt nemůže postačit k označení díla 

za parodii a k možnosti uplatnit výjimku z autorského práva, když žádné další znaky 

parodie dílo nenaplňuje.216 

Zmíněným sporem jsem narazil na současný fenomén, kterým je tzv. fanfiction. 

Jde o druh literatury, která je v různém rozsahu inspirována jinými původními autorskými 

díly. Jako typická inspirace slouží právě zmíněný Harry Potter či další populární díla jako 

                                                 
213 ŠALOMOUN, M. (2009). Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (2. vyd.). Nakladatelství 

C. H. Beck. 
214 TULÁČEK, J. (2004). Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie(11-12), str. 24. 
215 Např. případ Berlin v. E. C. Publications, Inc., nebo případ Benny v. Loew´s, Inc. více viz 

ŠALOMOUN, M. (2009). Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (2. vyd.). Nakladatelství C. 

H. Beck. 
216 Případ Joanne Kathleen Rowling, Uitgeverij de Harmonie BV, Time Warner Entertainment Company 

LP v. Uitgeverij Byblos BV [2003] E.C.D.R. 23 RB, více viz ŠALOMOUN, M. (2009). Ochrana názvů, 

postav a příběhů uměleckých děl (2. vyd.). Nakladatelství C. H. Beck. 
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Pán Prstenů či Stmívání. V určitých případech takových odvozených děl by skutečně bylo 

možné uvažovat o jejich podřazení právě pod parodii. S ohledem na řečenou rovnováhu, 

však v jiných případech půjde o neoprávněný zásah do autorského díla. Je na místě říci, 

že vzhledem k tomu, že ve většině případů si čtenáři píší fanfiction v podstatě pro sebe, 

nešíří je, nevydávají je, a nemají na nich komerční prospěch, bude se ve většině případů 

jednat o volné užití díla.  

Zajímavý pohled na parodii se nabízí také z pohledu osobnostních práv 

autorských. Konkrétně se jedná o právo autora, aby dílo nebylo užito způsobem 

snižujícím jeho hodnotu, což by se na první pohled mohlo zdát jako nemožné. Tuto otázku 

však řeší Šalomoun, když tvrdí, že u parodického díla nelze uvažovat o tom, že by šlo o 

užití díla snižující jeho hodnotu, resp. samozřejmě, že parodie zesměšňuje, paroduje a 

svým způsobem snižuje hodnotu původního díla, to je však její primární úkol.217 

Z uvedeného vyplývá, že zmíněné osobnostní právo by parodii nemělo žádným způsobem 

bránit. Na odlehčení si dovolím tvrdit, že v některých případech může být parodie natolik 

špatná a nekvalitní, že i u ní bychom nakonec mohli o porušení uvedeného osobnostního 

práva mluvit.  

Vedle parodie se směrnice zmiňuje i o možnosti zavést výjimku pro karikaturu a 

parafrázi díla. Úprava těchto případů by však neměla činit větší potíže, stejně jako 

následné správné využití těchto výjimek. Oproti parodii by se mělo jednat o okrajovou 

záležitost. To nic nemění na tom, že není důvod zmíněné výjimky nezavést.  

Přejdu-li k samotné zákonné úpravě této nové zákonné licence, inspiraci můžeme 

hledat u našich sousedů ze Slovenska. Návrh nového slovenského autorského zákona 

s uvedenými výjimkami počítá, když je uvádí v § 43, který zní:  

Karikatúra, paródia, pastiš 

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije 

oprávnene zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, 

sprístupňovaním verejnosti, verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu 

                                                 
217 ŠALOMOUN, M. (2009). Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl (2. vyd.). Nakladatelství 

C. H. Beck. 
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vlastníckeho práva na účel karikatúry, paródie alebo pastiša a to spôsobom, ktorý 

nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom. 

Domnívám se, že není třeba vymýšlet nějaké zvláštnosti, když by česká úprava 

mohla být v podstatě totožná, jako je slovenský návrh. Ve spojení s třístupňovým testem 

by měla být zajištěna dostatečná ochrana autorům i jejich dílům. Úpravou by došlo 

k posílení právní jistoty parodujících umělců, kteří dnes spoléhají na to, že je kvůli 

autorským právům nikdo popotahovat nebude, ačkoliv by v některých případech 

samozřejmě mohl. 

Otázka parodie jakožto chybějící zákonné licence je spíš určitou zajímavostí, než 

výrazným autorskoprávním problémem současnosti. Pokud se ale nabízí možnost 

zkompletovat úpravu zákonných licencí a tím ji zkvalitnit, nevidím důvod, proč ke 

zmíněnému kroku nepřistoupit. Celá situace by měla být o to snazší, že úprava parodií 

snad není spornou otázkou, která by měla být předmětem horlivých diskusí v Poslanecké 

sněmovně. Nemohu však vyloučit, že i v úpravě této zákonné licence přeci jen někdo 

sporný bod najde. Třeba se nám pak naskytne příležitost sledovat parodii přímo 

v Parlamentu. 
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Závěr 

 V souladu s cílem mé práce nastíněným v Úvodu, jsem se snažil podat ucelený 

výklad o mimosmluvních institutech užití autorského díla. Vedle popisné části zabývající 

se aktuální úpravou, jsem se rovněž snažil určit, v čem spočívají nedostatky stávající 

úpravy v oblasti volného užití. V závěru se s ohledem na aktuální situaci snažím přinést 

návrhy možných změn, které by zlepšily stav panující v praxi. 

 K podání zmíněného výkladu jsem považoval za nutné, nejprve poskytnout určité 

obecné poznatky o autorském právu. Tento obecný úvod, obsažený v prvních dvou 

kapitolách, byl tedy jakýmsi nutným předpokladem pro kapitoly následující, v nichž 

spatřuji těžiště a je-li možno mluvit o přínosu, tak i přínos mé práce. 

 V obecné rovině lze říci, že současná právní úprava mimosmluvních institutů užití 

autorských děl je široká a poměrně komplexní. Úprava vychází především z úpravy práva 

EU. Zejména úprava volného díla a zákonných licencí je, dle mého názoru, velmi kvalitní 

s minimem nedostatků. Na druhou stranu v oblasti volných užití není naše úprava a její 

výklad vždy slučitelný s legislativou a judikaturou EU. Ale i v případech, kdy je naše 

úprava v naprostém souladu s právem EU, lze uvažovat o tom, zda by nebylo na místě ji 

zpřesnit. Zde mám na mysli hlavně tzv. třístupňový test. Je rovněž na zvážení, zda 

současná cesta harmonizace pomocí práva EU je dostatečným nástrojem, a zda by nebylo 

vhodnější přistoupit k unifikaci. Domnívám se, že zejména v oblasti mimosmluvních 

institutů autorského práva v prostředí internetu je to nejen vhodné, ale i nevyhnutelné. 

 Problematika, kterou jsem se v práci zabýval, není samozřejmě jediným aktuálním 

tématem v autorském právu. Autorské právo na národní, evropské i mezinárodní úrovni 

dnes čelí nejrůznějším výzvám. Začíná se uvažovat i o tom, že se možná bude muset 

změnit celková koncepce autorských práv, protože ačkoliv se současné autorské právo 

snaží držet krok s technickým pokrokem a rozvojem, ne vždy se mu to daří. I kdyby 

autorské právo pružně reagovalo na technické novinky a přinášelo normativní pravidla, 

je klíčové, jak se bude dařit tyto normy prosazovat v praxi. V současnosti je prosazování 

ochrany autorského práva velmi problematické. Tento stav je sice dán i legislativou, ale 

i při její změně, bude prosazení práv zpravidla závislé na nejrůznějších technických 

prostředcích. Je nutné říci, že i dnes se tyto prostředky v některých případech užívají, 

avšak jejich uplatnění a prosazení v praxi je velmi komplikované a více méně neúčinné. 
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Autorské právo se tak bude muset potýkat s otázkou, jakým způsobem zajistit soulad mezi 

normativními pravidly a praxí. I tohoto problému jsem se snažil ve čtvrté kapitole lehce 

dotknout, nicméně najít komplexní řešení bude opravdový oříšek i pro největší odborníky 

v oblasti autorských práv. Nezbývá než věřit, že se řešení objeví, neboť nejhorší 

představitelnou možností je stav, kdy zde budou právní normy, které budou hromadně 

porušovány, aniž by za to kdokoliv nesl právní následky. Obávám se, že bez patřičných 

změn nemusí být zmíněný stav úplně utopický. 
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Seznam zkratek 

AutZ   - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

DILIA   - Divadelní, literární, audiovizuální agentura, o. s. 

DRM   - Digital rights management, správa digitálních práv 

EHP   - Evropský hospodářský prostor 

EK   - Evropská komise 

EP   - Evropský parlament 

EU   - Evropská unie 

IFPI ČR  - Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního 

průmyslu 

IFPI   - International Federation of the Phonographic Industry, 

Mezinárodní federace hudebního průmyslu 

INTERGRAM  - Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. 

MK   - Ministerstvo kultury ČR 

OSA   - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.  

o. z.    - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Římská úmluva - Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, 

výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 

z 26.10.1961 (vyhláška č. 192/1964 Sb.) 

RÚB   - Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl  

z 9.9.1986, ve znění pozdějších revizí (vyhláška č. 

133/1980 Sb.) 

SDEU   - Soudní dvůr Evropské unie  

SFEU   - smlouva o fungování Evropské unie 
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Sp. zn.   - spisová značka 

TRIPS   - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (sdělení č. 191/1995 Sb.) 

WCT   - World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, 

Smlouva o právu autorském z roku 1996 (sdělení č. 33/2002 

Sb.m.s.) 

WIPO   - World Intellectual Property Organization, Světová 

organizace duševního vlastnictví 

WPPT   - World Intellectual Property Organization Performances and  

Phonograms Treaty, Smlouva o výkonech výkonných 

umělců a o zvukových záznamech z roku 1996 (sdělení č. 

48/2002 Sb.m.s.) 

WTO   - World Trade Organization, Světová obchodní organizace 
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Resumé – Česky 

 

Tématem mé diplomové práce jsou mimosmluvní instituty užití autorských děl. 

 V rámci tématu se zabývám třemi skupinami možností, kdy lze autorské dílo užít 

bez souhlasu autora.  

 V úvodu práce se zaobírám autorským právem v obecné rovině. Vymezuji jeho 

zakotvení v systému práv duševního vlastnictví. Zmiňuji se i o pramenech právní úpravy. 

Zvláště se snažím upozornit na úzkou vazbu mezi právem EU a právem vnitrostátním. 

V rámci celé práce se také snažím upozornit na významné případy především z judikatury 

SDEU. 

Dále vymezuji autorské právo v subjektivním smyslu včetně jeho obsahu. Tento 

obsah tvoří především osobnostní a majetková práva. Rovněž stručně definuji pojmy 

autor a autorské dílo včetně osiřelých děl. V samostatné kapitole popisuji základní 

majetkové autorské právo, tedy právo dílo užít. V uvedené kapitole stručně vymezuji, 

jaké způsoby užití autorského díla zná autorský zákon. 

Nejvíce se v práci věnuji samotným mimosmluvním institutům užití autorského 

díla. Tuto část lze rozdělit na volná díla a na výjimky a omezení práva autorského. V práci 

se též potýkám s tzv. tříkrokovým testem a jeho výkladem. Velký důraz kladu na volná 

užití a s nimi související odměnu za rozmnožování díla pro osobní potřebu. Značná část 

práce je pak věnována zákonným licencím. Snažil jsem se alespoň krátce popsat každou 

z nich. 

Vedle popisné části obsahuje moje práce i úvahou část. V úvaze se snažím 

upozornit na nedostatky současné úpravy a dále navrhnout možné změny. Konkrétně se 

zabývám zejména volným užitím. Mou ambicí není najít komplexní řešení na problémy 

volných užití. Věnuji se jen výběru nástrojů, které jsou dle mého nejdůležitější. Navržené 

nástroje jsou pak různé povahy od legislativních změn, až po osvětu a vzdělávání. 

V úplném závěru zmiňuji i otázku parodie, která v současnosti nemá platnou 

právní úpravu. S ohledem na to, se pokouším navrhnout úpravu této zákonné licence. 
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Resume – English 

 

The topic of my thesis is non-contractual legal institutions of the use of 

copyrighted works. 

Within the topic I deal with three groups of possibilities, when copyrighted works 

could be used without author´s consent. 

At the beginning of the thesis, I am concerned with copyright law in general. I 

define the position of copyright law in system of the intellectual property rights. I also 

mention the sources of law. In particular, I try to highlight the close relationship between 

the EU law and the national law. Throughout the thesis, I also try to highlight major cases 

primarily from ECJ case law. 

Further, I define a copyright and its content. This content of copyright consists 

mainly of the personal and property rights. I also shortly define the concepts of author 

and copyrighted work including orphan works. In a separate chapter, I explain the basic 

copyright, which is right to use. In this chapter, I briefly specify the ways of use of 

copyrighted works which are mentioned in Copyright Act. 

In this work, I mostly devote to non-contractual institutes of the use of copyrighted 

work. This part could be divided into free works and exceptions and limitations of 

copyright. In this thesis, I deal with so-called three-step test and its interpretation too. I 

put great emphasis on free use and related reward for reproduction work for personal use. 

Large part of work is dedicated to statutory licences. At least, I try to concisely explain 

each of them. 

Beside the descriptive part, my thesis also contains an essay. In an essay I try to 

draw attention to deficiencies in law and suggest possible changes. In particular, I deal 

primarily with free use. My ambition is not to find a comprehensive solution to the 

problems of free use. I focus only on selection of tools that are, in my opinion, most 

important. The suggested tools are of a different nature including legislative changes, 

awareness and education. 
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At the very end of the thesis, I mention the issue of parody, for which there is not 

legislation at this time. With this in mind, I try to propose a regulation of this statutory 

licence. 
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Abstrakt – Česky 

  

Tématem práce jsou mimosmluvní instituty užití autorského díla. V těchto 

případech je možné užít autorské dílo bez souhlasu autora. Konkrétně se jedná o volné 

dílo a výjimky a omezení z práva autorského. Výjimky se dále člení na volné užití díla a 

zákonné licence. Zaobírám se také tzv. třístupňovým testem. Největší část práce věnuji 

volnému užití a úvaze nad jeho změnami. Samozřejmě se zmíním i o autorském právu 

obecně. 
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Abstract – English 

 

The topic of my thesis is non-contractual legal institutions of the use of 

copyrighted work. It describes the ways of use of copyrighted work without the 

contractual arrangement with the author. Namely, I talk about free work and exceptions 

and limitations of copyright. Exceptions are further divided into free use and statutory 

licences. I also deal with so-called three-step test. The largest part of the thesis is devoted 

to the free use and thoughts about its possible changes. Of course, I also mention the 

copyright law in general. 
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