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Úvod 
 
 Hudba je forma umění, která provází člověka od počátků civilizace. Názory  

na důvod jejího vzniku se rozcházejí, lze však s určitostí říci, že z počátku byla hudba 

součástí společenských a náboženských ritů a jako taková se stávala součástí ústně 

tradované lidové kultury. Přestože později začala být uznávaná i estetická složka hudby 

a z jejích autorů se stali celospolečensky uznávaní umělci, je i v současnosti velice 

důležitý prvek sociálního propojení a nonverbálně předávaných citů, který hudba 

přináší. Také z toho důvodu jsou písně a hudební skladby i dnes nezbytnou složkou 

většiny společenských a rodinných událostí. Velikou předností hudby, jako formy 

uměleckého vyjádření, je přitom její všudypřítomnost, a to jak z hlediska snadného 

šíření obsahu, který je nezávislý na jakémkoliv hmotném nosiči, tak z toho důvodu, že 

k jejímu porozumění není zapotřebí složitého studia nebo talentu. I na úplného 

hudebního laika působí rytmus, kterému se člověk pudově podřizuje, ale i atmosféra 

hudebním dílem předávaná. Na druhé straně tohoto komunikačního modelu však stojí 

autor a interpret hudby, kteří prostřednictvím hudební skladby předvádí své schopnosti, 

talent a technické ovládnutí hudebního nástroje. Všechny tyto aspekty jsou vyjádřením 

jejich tvůrčích dovedností, tedy duševní činnosti, díky níž se společenský kulturní odkaz 

neustále vyvíjí a která si zaslouží i určitý stupeň ochrany vzhledem k důležitosti, jakou 

kultura v našich životech představuje. Z těchto důvodů je součástí všech moderních 

právních systémů i autorské právo, jehož prostřednictvím je stanoven právní rámec 

ochrany tvůrčích výtvorů. 

 V mé práci bych rád poskytl autorům a interpretům hudebních děl komplexní 

přehled autorskoprávních vztahů. Hudební tvorba je činností faktickou. Kontinentální 

autorskoprávní systém, jehož je tuzemská úprava součástí, však s touto faktickou 

činností spojuje i vznik práv a povinností. Tento rozměr si přitom autoři a interpreti 

často neuvědomují nebo o něm mají jen povrchní povědomí a o problematiku se 

začínají zajímat až ve chvíli, kdy může být pozdě.  

 Je však důležité uvědomit si, že právo a umění jsou fenomény, které na oblast 

hudebních děl pohlíží z velice odlišných úhlů pohledů. Proto se v první kapitole této 

práce věnuji vymezení hudebního díla včetně jeho jednotlivých dílčích složek, 
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problematikou vzniku, otázkou inspirace a originality, a to jak z právního, tak 

hudebněteoretického hlediska. 

 Cílem druhé kapitoly je seznámit autory s katalogem jejich práv k hudebnímu 

dílu jako dílu autorskému. Postupně jsou představena jednotlivá osobnostní práva  

i relevantní práva majetková, včetně doby trvání jejich ochrany. 

 Ve třetí kapitole se věnuji právnímu postavení interpretů, kteří jsou v procesu 

sdělování hudebního díla veřejnosti nezbytným prvkem. Výkonní umělci jsou osoby, 

jež prostřednictvím vlastní kreativity materializují dílo, které samo o sobě vzniklo tvůrčí 

činností autora. Především v případě, kdy autor a výkonný umělec jsou dvě odlišné 

osoby, je pro oba subjekty důležité znát svá práva, jimiž disponují a jež mohou 

vykonávat, ale také znát všechny své povinnosti.  

 Čtvrtá kapitola se týká samotné exploatace hudebního díla v kontextu jejích 

nejčastějších způsobů v rámci současného hudebního průmyslu. Hudební skladby jsou 

šířeny buď v podobě nehmotné, prostřednictvím veřejné produkce, nebo jsou 

zhmotněny nahráním na nosič, který je nadále rozmnožován a šířen. Oba tyto způsoby 

autorské právo reflektuje a do procesu exploatace v určitých fázích vstupují i další 

osoby, jimž vznikají samostatná práva. Pro všechny formy exploatace autorských práv 

je přitom jednotícím prvkem dispozice s majetkovými právy prostřednictvím licenční 

smlouvy, která bude taktéž součástí této kapitoly.  

 V závěrečné kapitole se zaměřím na situaci, kdy dojde k porušení práv autorů 

nebo interpretů. Zákon umožňuje oprávněnému majiteli práv určité způsoby obrany a je 

nezbytné mít o této problematice alespoň základní znalosti. 

 Téma této práce jsem si zvolil z toho důvodu, že jsem sám autorem a interpretem 

hudebních děl. Díky tomu jsem měl možnost poznat, že mezi muzikanty je povědomí  

o autorských právech ve většině případů minimální, což znamená, že nejen nedokážou 

efektivně vykonávat a chránit práva vlastní, zároveň však i často porušují práva 

ostatních autorů, aniž by mnohdy měli ponětí o tom, že se dopouští něčeho nelegálního.  

Zároveň si myslím, že hudební průmysl je skutečně průmyslem z hlediska objemu 

finančních prostředků, které se v něm pohybují; přesto neexistuje početná skupina 

právnických monografií zaměřená na tuto oblast umění. Tato práce by proto nemusela 

být jen akademickou statí, ale i určitým průvodcem hudebníků ve světě jejich práv.  
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1. Hudební dílo 
 
 Hudební dílo se rodí v hlavě autora. Jeho první myšlenky, náměty a nápady tvoří 

základní pilíře následně vzniknuvšího hudebního díla, které se při svém zrodu stává  

de facto intepretací autorových vlastních myšlenek a idejí o zamýšleném dílu. Hudební 

dílo je však z hlediska muzikologie souborem několika relativně samostatných složek  

a až s jejich spojením vzniká konkrétní autorská představa. Následující kapitola má 

proto za úkol v první řadě definovat termín hudební dílo a další pojmy, jako jedinečnost 

a tvůrčí činnost, dále budou rozebrány jednotlivé složky hudebního díla, a to jak 

z hlediska muzikologického, tak vzhledem k možnostem autorskoprávní ochrany. 

Vzhledem k tomu, že autoři si mnohdy v inspiraci vypomáhají cizími autorskými díly  

a někdy je i záměrně ve své vlastní tvorbě využívají, bude další část kapitoly věnována 

různým možnostem využití cizích autorských děl (nebo jejich částí) v průběhu vzniku 

díla. Nejprve budou popsány citace z hlediska možností a důvodů jejich využití, dále 

pak neoprávněné využití autorských děl (plagiát) i tvůrčí spolupráce více osob  

(spoluautorství), která je ostatně právě v případě hudebních děl velice častá. 

 

1.1 Hudební dílo – definice a terminologie 
 
 Pokud chceme plně porozumět ustanovením autorského zákona týkajícím se 

ochrany hudebních děl, je potřeba pro účely této práce nejprve vymezit termín hudební 

dílo. Takový výraz autorský zákon na několika místech užívá, nicméně jej nikde 

nedefinuje a v případě teorie a praxe je důležité pochopit, co se pod tímto výrazem 

skrývá a čím je vlastně hudební dílo tvořeno. Mezinárodní norma ISO definuje hudební 

dílo jako „dílo složené z kombinace zvuků s doprovázejícím textem nebo bez něj.“1 Tato 

definice je však velice vágní – zahrnuje sice vše od písní a skladeb přes symfonie  

až ke zvukovým složkám reklamních spotů, pro potřeby autorského práva (především 

s ohledem na problematiku citací a plagiátorství) však je nedostačující. O něco 

přínosnější jsou encyklopedické slovníky. Například publikace nakladatelství Odeon 

definuje heslo hudba jako druh umění, který je tvořen základními složkami – harmonií, 
                                                
1 ISO 15707:2001. Information and documentation — International Standard Musical Work Code 
(ISWC). ISO, 2001. Dostupný z: https://www.iso.org/obp/ui/ - iso:std:iso:15707:ed-1:v1:en. 
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melodií, rytmem a barvou.2 Odborný hudební slovník Musiklexikon naopak definuje 

heslo Komposition jako hudební dílo, které je tvořeno komponenty psychickými (těmi 

jsou intuice, inspirace) a řemeslnými (instrumentace, dynamika, hlasy, rytmus).3  

Riemann Musiklexikon obsahuje dva termíny, kterými lze ze dvou různých 

pohledů ozřejmit definiční podstatu hudebního díla – Werk a Komposition. Termín 

Werk spojuje hudební dílo především s existencí vícehlasé kompozice jakožto 

individuálního díla autora, které je ve své konečné podobě vyjádřeno notovým 

záznamem. Takto je jistě možné hudební dílo vymezit, stejně tak jako některé jiné 

definice však naráží na vývoj moderní hudby ve 20. a počátkem 21. století, kdy 

především experimentální hudba často nejen že není notovým záznamem vyjadřována, 

mnohdy dokonce tímto způsobem ani vyjádřit nejde. Jako příklad za všechny dobře 

poslouží skladba Williams Mix od Johna Cage, k jejímuž provedení je třeba rozstříhat  

a následně dle Cageova návodu poslepovat přibližně 600 nahrávek (z nichž některé jsou 

„ruchové“ – zvuky města, ulice) a partitura této skladby nemá s klasickým notovým 

zápisem nic společného.4  

Druhý termín Komposition sice taktéž definuje hudební dílo jako určitou 

kompozici zachycenou notovým zápisem, klade však větší důraz na proces vzniku  

a následného záznamu hudebního díla.5 Samotný vznik hudebního díla je ostatně velice 

složitý proces, který se odehrává ve dvou rovinách. V rovině psychické (nebo vnitřní), 

která v čase předchází vzniku hudebního díla, trvá však paralelně s postupným 

vznikáním díla až do jeho finalizace a zahrnuje veškeré psychické aspekty tvorby.  

Ty reprezentuje především inspirace umělce, jež se v procesu vzniku díla volně prolíná 

s jeho intuicí, přičemž obě tyto psychické složky ovlivňuje autorova předchozí 

zkušenost, dále pak jeho samotné psychické rozpoložení v průběhu tvorby hudebního 

díla.  

Inspirace sama o sobě je přitom naprosto legálně konformním způsobem vzniku 

nových nápadů a námětů. Psychologové oproti ní ještě vydělují tzv. iluminaci, tedy tu, 

která je na rozdíl od inspirace iracionální (inspiraci je naproti tomu možné navodit 

                                                
2 Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993, s. 403. ISBN 80-207-0438-8. 
3 SEEGER, Horst. Musiklexikon: in zwei Bänden. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1966, s. 528. 
4 KADEŘÁBEK, Jiří. Otevřená kompoziční tvorba: neomezené možnosti inspirace za pomoci počítače. 1. 
vyd. Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2011, s. 21. ISBN 978-80-904506-5-3. 
5 DAHLHAUS, Carl, Hans Heinrich EGGEBRECHT a Hugo RIEMANN. Brockhaus-Riemann-
Musiklexikon: in 2 Bd. Mainz: Schott, 1978-1979, s. 347. ISBN 3765303038. 
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například studiem podkladových materiálů apod.) a většinou vzniká právě jako součást 

inspirace. Známý švýcarský skladatel Arthur Honegger o této fázi tvorby prohlásil: 

„Postupuji v podstatě takto: Hledám nejprve obrys, povšechnou podobu díla. Dalo by 

se například říci, že vidím v husté mlze rýsovat se jakýsi palác. Přemýšlení tuto mlhu 

postupně rozptyluje a umožňuje mi, abych viděl trochu jasněji. Občas osvětlí sluneční 

paprsek některé křídlo rozestavěného paláce: ten úryvek je mi pak vzorem. Když obrys 

celého paláce postupně vystoupí na světlo, dám se do hledání stavebního materiálu... 

Prohledávám tedy své skicáře v naději, že objevím melodickou linii, rytmickou formuli 

nebo sled akordů, který by se mi hodil. Někdy se mi zdá, že jsem našel, co hledám, a tak 

se pustím do práce.“6 Inspirace tedy může pro autora znamenat problém pouze 

v případě, kdy zmiňovaný Honeggerův palác bude ve skutečnosti rozvzpomínáním  

na dílo cizí, které autor poznal a vědomě či nevědomě tuto skutečnost nepřiznává.  

Druhou rovinou vzniku hudebního díla je samotné řemeslné zpracování díla. 

Autor transformuje svoji vizi hudebního díla prostřednictvím osvojených technických 

postupů do výsledné podoby, kterou je možné zaznamenat například formou notového 

zápisu. Pro alespoň přibližnou interpretaci umělcova záměru je tedy nutné, aby takový 

zápis obsahoval přinejmenším informace o jednotlivých složkách hudebního díla  

a  samozřejmě také o instrumentaci hudebního díla, která dodává hudbě tón a barvu.  

Kromě definice hudebního díla jako takového je důležité rozumět i pojmům jako 

je originalita, jedinečnost a tvůrčí činnost, protože právě pomocí těchto termínů 

autorské právo definuje hudební dílo jako dílo autorské. Originalita je jak z hlediska 

uměleckého, tak i právního zásadním kritériem, které odlišuje jednotlivá díla od sebe. 

Z hlediska právního je definice originálního hudebního díla vyjádřena v § 2 odst. 1 AZ. 

Jde tedy o takové dílo, které je jedinečné a které je produktem tvůrčí činnosti autora. 

Kritérium jedinečnosti je chápáno jako určité množství tvůrčí individuality, která 

musela být vynaložena pro vznik autorského díla. Jedinečnost přitom není dnešní právní 

vědou pojímána jako absolutní jedinečnost v doslovném významu. Jedná se spíše  

o statistickou pravděpodobnost, že dané dílo je skutečně jedinečné. Takto chápaná 

jedinečnost díla mnohem lépe odpovídá realitě, kdy vedle sebe existují velice podobná 

díla, která se liší jen osobitým ztvárněním autora (a např. jím zvolenými technickými 
                                                
6 KULKA, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2., přeprac. a dopl., V Grada Publishing 1. Praha: Grada, 2008, 
s. 389. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2329-7. 
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prostředky) a statisticky absolutní jedinečnosti se pouze blíží. Pokud zde i přesto 

existují dvě shodná díla, zákonný rámec nabízí dvě možnosti; buď je jedno dílo 

plagiátem druhého, nebo ani jeden z výtvorů není dílem ve smyslu autorského zákona, 

protože nenaplňuje jeden ze základních kogentních požadavků stanovených v § 2 AZ, 

tedy právě jedinečnost.7 

V případě tvůrčí činnosti se jedná o činnost čistě faktickou a z toho důvodu 

může být autorem kdokoliv (člověk) bez ohledu na svoji svéprávnost. Z hlediska 

hudební teorie je třeba zdůraznit, že v českém jazyce existuje distinkce mezi pojmy 

tvorba a tvořivost, nicméně oba tyto výrazy se částečně překrývají. Pod pojem tvůrčí 

činnosti tedy i z hudebněteoretického hlediska můžeme zahrnout nejen „řemeslnou“ 

složku procesu vzniku uměleckých děl, ale i estetickou, kreativní složku, která znamená 

schopnost jedince nalézat nová, neotřelá řešení, vytvářet nové hodnoty a realizovat 

inovace.8  

 

1.2 Složky hudebního díla 
 

 Hudební dílo navenek působí jako celek, má však určitou vnitřní strukturu, 

určité dílčí složky, které je pro potřeby této práce vhodné popsat a definovat. Základní, 

a pro většinu stylů dominantní, složkou hudebního díla je melodie. Především skrze ni 

předává autor posluchačům základní hudební téma či motiv, který v hudebním díle 

rozvíjí. Z hlediska hudební teorie lze melodii definovat jako lineární vazbu mezi 

jednotlivými tóny v čase. Druhou složkou hudebního díla je harmonie, jejíž základní 

jednotkou je akord neboli souzvuk a která zahrnuje problematiku výstavby většinou 

podkresové linie hudebního díla pomocí vztahu a spojování jednotlivých akordů. 

Poslední neméně důležitou částí hudebního díla je jeho kinetická složka. Ta zahrnuje 

především rytmus a tempo jako dva základní stavební kameny časového vyjádření 

melodické a harmonické složky díla. Zatímco tempo udává v zásadě pouze počet 

čtvrťových not za minutu (což ovšem neznamená, že pomocí něj by nebylo možné 

ovlivňovat atmosféru částí hudební skladby), rytmus představuje mnohem kreativnější 
                                                
7 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007, s. 19–20. 
Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. 
8 POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984, s. 389.  
ISBN 02-008-84. 
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část kinetické složky, neboť zahrnuje nejenom určování rozdílných délek jednotlivých 

not, ale i užívání akcentů a tzv. těžkých a lehkých dob, které v důsledku silně určují 

výslednou podobu hudebního díla a jsou například základním kritériem dělení hudby 

z hlediska tanečních žánrů. 

Kromě těchto základních složek můžeme u každého hudebního díla popsat ještě 

tzv. dynamickou a barevnou stránku. Ty jsou nezávislé na základu hudebního díla, který 

tvoří výše popsané složky, a jsou naopak závislé na interpretaci. Jsou totiž vytvářeny 

především uměleckým citem interpretů a zároveň také instrumentací, která především 

témbr díla definuje.  

Složky a stránky hudebního díla jsou zde popisovány především z toho důvodu, 

že z hlediska hudební teorie představují samostatné fenomény a každý muzikolog  

i muzikant by se jistě shodli, že změnou jakékoliv ze strukturálních částí hudebního díla 

dojde k zásadní změně hudebního díla jako takového. Otázkou však je, jak na tuto 

skutečnost reaguje autorskoprávní teorie. Základním rámcem těchto úvah je především 

ustanovení § 2 odst. 3 AZ, které stanoví, že autorské právo se vztahuje i na jednotlivé 

části díla, pokud i ony samy jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 

Kritérium jedinečnosti však může být velice problematické. V případě melodie, která 

vzhledem ke své signifikantní úloze v rozlišování hudebních děl bude nejčastěji 

předmětem autorskoprávních sporů, se nabízí například otázka souvztažnosti melodie 

k harmonii a rytmu hudebního díla. Pokud dílo přeharmonizujeme a pozměníme jeho 

kinetickou složku zatímco melodii zachováme, ve většině případů vytváříme variaci 

původního motivu. Některé kombinace změn (společně i se změnou barevné stránky 

díla) však mohou působit tak výrazně, že pro laického posluchače se dílo stává 

originálem, který v testu jedinečnosti obstojí. Základním kritériem pro rozhodování 

tuzemského soudu bude především znalecký posudek. Naproti tomu v USA je běžně 

zkoumán v případě autorskoprávních sporů právě názor laické veřejnosti  

v tzv. lay audience testu.9 

Na rozdíl od složky melodické, harmonická složka může jen těžko sama o sobě 

vytvářet jedinečnost celého hudebního díla. Jak je popsáno výše, úloha složky 

harmonické je především v dotváření melodie, která sice může být harmonií výrazně 

                                                
9 LEAFFER, Marshall A. Understanding copyright law. 5th ed. New Providence, NJ: LexisNexis, c2010, 
s. 434. ISBN 978-142-2478-912. 
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ovlivněna, akordický postup sám o sobě by však jen těžko mohl obstát. S postupující 

popularizací a globalizací hudby je čím dál tím složitější vytvářet skutečně originální 

hudební díla a právě harmonie je vzhledem k určitým kompozičním pravidlům  

a intervalovým zákonitostem velice omezena.10 Tuto skutečnost zmínil již George 

Harisson, člen skupiny Beatles, když byl v 70. letech minulého století žalován  

pro údajné plagiátorství při psaní jeho slavné písně My Sweet Lord. Nechápal, že soudy 

nejsou již dávno zavaleny podobnými případy, protože dle jeho slov 99 % současné 

populární hudby zní podobně jako již předtím napsané dílo.11  

Třetí, kinetická složka, reprezentovaná především rytmem, je v rámci hudební 

teorie předmětem sporu – diskutuje se především o tom, jaký význam má ve vztahu 

k ostatním složkám hudebního díla. . Podle Jaroslava Volka je rytmus pouze určitou 

kvalitativní stránkou hudby, která ji sice formuje, jednotlivé její složky jsou však  

na něm relativně nezávislé.12 Pokud bychom tuto teorii přijali, byla by existence 

hudebního díla jedinečného pouze rytmickou složkou nemožná. Situaci ovšem znovu 

výrazně komplikuje moderní a experimentální hudba. Dalo by se dokonce říci, že vývoj 

hudby ve 20. století teprve umožnil rytmu naplno vystoupit jako určujícímu tvůrci 

výsledné podoby hudebního díla. Některá díla jsou dnes tvořena pouze rytmickou 

složkou (world music, ethno), eventuální melodické prvky přidávají samotné  

rytmické nástroje odlišným laděním, výrazný prvek však rytmus představuje  

i v mainstreamových stylech, jako je hip-hop, house či beatbox. Rytmická složka tak 

nemůže být z autorskoprávního hlediska opomíjena a měla by být posuzována  

ze stejných hledisek jako ostatní části hudebního díla.  

I témbrová stránka dle mého názoru může z hlediska autorského práva 

představovat jedinečnou část autorského díla. Především v elektronické hudbě jsou dnes 

používány tzv. samply a zvukové patterny, které jsou volně dostupné na internetu  
                                                
10 Příkladů hudebních motivů, které byly převzaty (ať už záměrně, či neúmyslně) a zakomponovány  
do pozdějších děl je nepřeberné množství. Názornou ukázkou může být například skladba Should I Stay 
Or Should I Go (The Clash) z roku 1982 se svým signifikantním kytarovým riffem a píseň skupiny One 
Direction Live While We Are Young (2011), skladba Boulevard Of Broken Dreams (2004, Green Day)  
a Your Love Is A Lie od skupiny Simple Plan (2008), nebo melodie sloky písně Viva La Vida skupiny 
Coldplay (2008) a If I Could Fly (Joe Satriani, 2004). 
11 ”I still don’t understand how the courts aren’t filled with similar cases - as 99 percent of the popular 
music that can be heard is reminiscent of something or other.” Fred Bronson, 1985 cit. podle TALBOT, 
Michael. The business of music. Liverpool: Liverpool University Press, 2002, s. 203. Liverpool Music 
Symposium (Series), 2. ISBN 0853235384. 
12 VOLEK, Jaroslav. Novodobé harmonické systémy z hlediska vědecké filosofie. 1. vyd. Praha: Panton, 
1961, s. 317. 
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nebo je muzikanti používají v rámci zakoupených hudebních a performerských 

softwarů. Část hudební tvorby, jež je za pomocí těchto stavebních prvků vytvářena, je 

pak velice silně soustředěna právě na barevnou stránku užitých zvuků, které podřizuje 

ostatní složky díla. Samostatnou problematiku z hlediska užití samplů představují  

tzv. remixy, které budou rozebrány v kapitole 4.4. 

Ať už hovoříme o jakékoliv složce hudebního díla, její zásadní vlastností bude 

schopnost vyvolat v posluchači záměrnou reminiscenci původního díla. Autor této práce 

přitom ze zkušenosti uvádí, že mezi muzikanty je poměrně rozšířený mýtus  

o tzv. 8 volných taktech (někdy se uvádí „volných 30 vteřin“), tedy o úseku skladby, 

který je možno legálně užít ve své vlastní skladbě, aniž by umělec jakkoliv zasahoval  

do autorských práv autora původního díla. Jakékoliv exaktní vymezení časového úseku 

cizí skladby pro účely užití ve vlastním autorském díle je přitom naprosto  

zcestné – jediným směrodatným ukazatelem je tedy pouze již zmíněná schopnost části 

díla odkázat s jistotou na dílo celé. 

Moderní hudební skladby jsou v naprosté většině doprovázeny textem  

a z hlediska hudební teorie by poslední složkou hudebního díla mohla být právě tato 

textová část, která je pro posluchače často mnohem více signifikantní než hudba 

samotná. Je však třeba zdůraznit, že z právního hlediska jsou hudba a text dvě 

samostatná autorská díla, která spolu dohromady mohou tvořit tzv. díla spojená, 

nicméně autorství i povaha autorských děl, které tyto dvě složky měly před spojením 

v hudební skladbě, jim zůstávají zachovány, byť tato specifická podoba se částečně 

projevuje v právní regulaci, a to především v oblasti trvání majetkových práv, která jsou 

vzájemně provázána. Podrobně se této nové právní úpravě budu věnovat  

v kapitole 2.2.3. 

 

1.3 Citace hudebního díla 
 

Autorský zákon umožňuje, aby bylo dílo nebo jeho část použito v díle dalším,  

a to prostřednictvím zákonné citační licence. Ta předpokládá, že citace bude použita 

jako součást jiného výtvoru, který je sám chráněn autorským právem. Pokud by bylo 

dílo užíváno samostatně, nebude se jednat o citační licenci, ale o výkon autorského 
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majetkového práva dílo užít.13 Zákon zároveň rozlišuje tzv. malé a velké citace. Malá 

citace umožňuje bezplatně citovat ze zveřejněného díla, ovšem pouze jeho výňatky. 

Takovou „dílčí citaci“ je možné použít bez ohledu na účel (tedy i pro účel umělecký). 

Velkou citací je užití výňatků z díla nebo drobných zveřejněných děl celých. 

Rozdílem oproti malé citaci zde tedy bude objem citace v poměru k celku zveřejněného 

díla. Tuto citaci lze naproti předchozímu případu užít pouze pro účely kritiky nebo 

recenze, případně pro účely vědecké nebo odborné tvorby.14 V obou případech je však 

přes zákonnou citační licenci mít na zřeteli fakt, že v žádném případě nesmí dojít 

k zásahu do osobnostního práva autora na integritu díla. Citace tedy musí být úplná 

(včetně zveřejnění autorství a citačního pramene) a přebírajícím autorem nezměněná.15 

V případě citace díla v díle hudebním tedy připadá v rámci citační licence  

v úvahu pouze varianta tzv. malé citace. Je však otázkou, kterou část hudebního díla lze 

citovat. Tou nejjednodušší a zároveň nejprůkaznější variantou je citace části melodie, 

vzhledem k výše uvedenému však lze uvažovat i o citaci například rytmické složky.  

Pro většinu recipientů hudebního díla jsou dominantními složkami hudebního díla právě 

melodie a harmonie a je tedy otázkou, zda by citace rytmické složky byla pro laika 

dostatečně rozpoznatelná. Zde se opět dostáváme na hranici mezi citací, plagiátorstvím  

a inspirací. Lze například uvažovat o tom, že by mohlo existovat hudební dílo, jež by 

mělo tak signifikantní rytmickou složku, že by její užití v dalším díle muselo nutně být 

považováno za citaci či plagiát (v závislosti na postoji autora následného díla a rozsahu 

užití), v ostatních případech by se však jednalo pouze o užití řemeslného prvku díla, 

který sám o sobě nepodléhá autorskoprávní ochraně, neboť postrádá jedinečnost 

původního díla. 

Z hlediska muzikologie zná hudební historie hned několik důvodů, proč citovat 

hudební dílo. V symfonické básni Vyšehrad například Bedřich Smetana cituje známý 

husitský chorál Kdož sú boží bojovníci především pro jeho symbolický význam  

a k navození atmosféry. V tomto případě je však otázkou, zda se z autorskoprávního 

hlediska jedná o citaci. Až s objevením Jistebnického kancionálu se začalo autorství 

přisuzovat knězi Janu Čapkovi z Klatov, nicméně osoba autora dodnes není jistá.  
                                                
13 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 359. ISBN 978-80-7179-608-4. 
14 Tamtéž, s. 360. 
15 LEŠKA, Rudolf a Petr OSTROUCHOV. Práva duševního vlastnictví: příručka pro Technickou 
univerzitu v Liberci. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2012, s. 37. ISBN 978-80-7372-829-8. 
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I kdybychom však vycházeli z toho, že chorál autora má a tím pádem se nejedná  

o tzv. výtvor tradiční lidové kultury, který je z důvodu veřejného zájmu vyňat 

z autorskoprávní ochrany (vyjma zákazu užití takového díla způsobem snižujícím jeho 

hodnotu)16, šlo by zcela jistě o autorské dílo, k němuž dávno uplynula majetková práva 

autorská.  

Dalším důvodem může být citace pro účely parodie nebo přímo parodická 

interpretace díla samotného. Tu tuzemská právní úprava jako zákonnou bezúplatnou 

licenci neuvádí. Evropská směrnice č. 2001/29/ES, o harmonizaci některých aspektů 

autorského práva v informační společnosti však jako jednu z výjimek z autorskoprávní 

ochrany uvádí právě užití díla za účelem karikatury nebo parodie.17 Otázkou tedy 

zůstává, kde jsou limity parodie a karikatury. Šalomoun ve své knize Ochrana názvů, 

postav a příběhů uměleckých děl uvádí četné příklady sporů ze zahraničí, jež skončily 

před soudem. Judikatura nakonec při uplatnění doktríny fair use18 dospěla k tomu,  

že autor parodie může z parodovaného díla užít pouze tolik, aby si divák jasně asocioval 

parodii s dílem parodovaným. Pokud je však v parodii obsaženo více částí původního 

díla, které již nejsou k asociaci zapotřebí, jedná se o nedovolený zásah do díla, který 

nemůže být ospravedlnitelný.19  

K otázce parodie se nedávno vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie. Z jeho 

rozhodnutí plyne, že podstatným znakem parodie je, že evokuje dílo existující,  

ale přitom se od něj dostatečně liší, přičemž hlavním účelem parodie je vyvolání 

komického nebo ironického dojmu a parodické dílo nemusí obsahovat další prvky 

osobitosti kromě parodizace samotné. Zdůraznil však, že z hlediska uplatnění výjimky 

pro parodii, která je obsažena ve výše zmiňované evropské směrnici, je třeba postupovat 

případ od případu a vždy respektovat rovnováhu mezi právy autorů na straně jedné  

                                                
16 Česko. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 3, písm. b. 
In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 36, s. 1659-1685. ISSN 1211-1244. (Dále jen ,,AZ" nebo 
,,autorský zákon"). 
17 Evropská společenství. 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. 
[online]. také  [cit. 2014-11-15]. Dostupný také z WWW:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS. 
18 Doktrína fair use (doktrína poctivého užití) se vyvinula v anglosaském právním systému a plní 
podobnou funkci jako kontinentální systém zákonných licencí. Při posuzování konkrétního případu užití 
díla zohledňuje především druh a povahu užitého díla, dopad, který by mělo zveřejnění nového díla na 
dílo původní, objem užité části původního díla atd. 
19 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 80. C. H. Beck pro praxi. ISBN 9788074000973. 
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a svobodou projevu uživatelů autorských děl (za účelem parodie) na straně druhé.20 

Neméně známým druhem citací (především v klasické hudbě) jsou variace. 

Příkladem můžou být Rachmaninovy Variace na Chopinovo téma (op. 22). Tyto 

v minulosti poměrně oblíbené kompozice se v moderní hudbě objevují prostřednictvím 

tzv. remixů. Je však nutné mít na paměti, že jakmile je část původního díla rozvíjena  

a měněna, nejedná se z hlediska zákona o citaci, ale o tzv. dílo odvozené.21  

Zůstaneme-li však stále v rámci citací, nabízí moderní hudba další velmi hojně užívanou 

technologii – sampling. Jedná se o využívání krátkých úryvků či pasáží již existujících 

děl jako stavebních kamenů nového hudebního díla. Na internetu existují volně 

přístupné databáze samplů, jejichž využití je všemi potenciálně dotčenými subjekty 

aprobováno. Velice oblíbené je však i užívání úryvků populárních hudebních děl. 

V takové situaci by autor mohl teoreticky spadat do zákonné citační licence (vzhledem 

k množství i účelu užití), v praxi bude ale naprostá většina podobných využití cizích 

autorských děl nelegální, protože k takovému užití by bylo třeba souhlasu autora. I to je 

důvodem, proč hudba vytvářená s pomocí technologie samplingu vzniká většinou 

během živých hudebních vystoupení a případné porušení práv je pak hůře prokazatelné, 

neboť zpravidla není pořizován záznam takového vystoupení, popř. k němu nemá 

dotčený autor přístup.  

 

1.4 Překročení limitů bezúplatné zákonné citační licence 
 

Ať už cituje autor jiné hudební dílo z jakéhokoliv důvodu, má citační licence 

určité mantinely, ve kterých je nutné se pohybovat. Základní povinností při užití licence 

je identifikační povinnost citovaného díla, jeho autora a užitého pramenu. Zákonná 

úprava přitom jasně nestanoví způsob této identifikace. V případě audiovizuálních děl 

připadá v úvahu například identifikace citací v závěrečných titulcích filmu, v případě 

                                                
20 Rozhodnutí SDEU ze dne 3. září 2014 ve věci C-201/13 – Johan Deckmyn, Vrijehidsfonds VZW proti 
Heleně Vandersteen, Christiane Vandersteen a dalšími. [online]. 2014 [cit. 2014-11-15].  Dostupný z 
WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d568de23a3ed3042258406d50
f0b955fce.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObN50?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=CS&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=872284. 
21 § 2 odst. 4 AZ. 
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děl literárních lze užít některou z norem upravujících bibliografické citace.22 Otázkou 

je, jak identifikovat citované dílo v díle hudebním. Podle Šalomouna záleží na účelu 

citace a ne vždy je třeba identifikační údaje uvádět: „Pokud chci citovat dílo kvůli tomu, 

že mi to pomůže z uměleckého hlediska lépe vyjádřit určitou emoci nebo reaguji  

na určitá klišé, která jsou s uměleckým dílem spojena ... je uvádění identifikačních 

údajů poněkud nadbytečné. V těchto případech se totiž nereaguje na názory konkrétního 

člověka nebo na dílo jako předmět vědeckého zájmu, ale na dílo jako součást běžné 

reality.“23 Autorský zákon však uvádí v § 31 odst. 1, že citační údaje je třeba uvádět 

vždy a ke stejnému výkladu se přiklání ve svém komentáři AZ i Ivo Telec a Pavel 

Tůma.24 

Dalším limitem zákonné citační licence je podmínka, že se musí citovat  

ze zveřejněného díla.25 V případě hudebního díla bude (dle § 4 odst. 2 AZ) zveřejněním 

například první veřejné přednesení nebo jeho vydání na nosiči (§ 4 odst. 2  

písm. f – jiným zveřejněním díla). Pokud by autor citoval z nezveřejněného díla, bylo 

by zapotřebí svolení autora (např. prostřednictvím licenční smlouvy). 

Jak již bylo uvedeno výše, v případě uměleckého využití citace autorského díla 

v jiném hudebním díle můžeme brát v úvahu pouze tzv. malé citace. Neoprávněným 

překročením citační licence pak tedy bude i překročení objemu citace (použití celého 

díla).26 Navíc, pokud by autor chtěl užít podstatnou část cizího autorského díla nebo dílo 

celé, z autorskoprávního hlediska by se jednalo o spojení děl, a ne o citaci. 

 

1.5 Plagiát 
 

Otázka vypůjčení myšlenky nebo nápadu provází od počátku historii umění. 

Samotné slovo plagiát je odvozeno z latinského slova plagiarius a v původním 

významu označovalo toho, kdo unesl svobodného člověka do otroctví (takové jednání 
                                                
22 Například norma ČSN 01 0197 nebo ČSN ISO 690-2. 
23 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009. C. H. Beck pro praxi, s. 92. ISBN 9788074000973. 
24 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 362. ISBN 978-80-7179-608-4. 
25 § 29 odst. 2 a contrario AZ. 
26 LEŠKA, Rudolf a Petr OSTROUCHOV. Práva duševního vlastnictví: příručka pro Technickou 
univerzitu v Liberci. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2012, s. 37. ISBN 978-80-7372-829-8. 
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bylo trestáno bičováním – plaga). V přeneseném smyslu slova tento termín poprvé užil 

římský básník Martialis, když zjistil, že jeho básně vydával za vlastní jakýsi Fidentinus. 

Zatímco ve středověku bylo považováno za naprosto normální, že začínající malíři  

se učili technice kopírováním děl známých umělců27, s vynálezem knihtisku začíná být 

autorskoprávní ochrana reflektována i v dobové legislativě. Termín plagiátorství  

(nebo též pirátství) tak nabývá dnešních významových kontur až od konce 15. století 

v souvislosti s umožněním masového rozšiřování autorských (nejprve literárních) děl.28 

Označíme-li určité dílo za plagiát, tvrdíme, že ze strany autora plagiátu došlo 

k převzetí díla předchozího ať už zcela, nebo zčásti. Je přitom velice obtížné určit, zda  

a do jaké míry k převzetí díla předchozího došlo, protože v dnešní době mají autoři 

k dispozici obrovské množství tvůrčích technik a postupů, které výslednou podobu díla 

modifikují.29 Pro plagiátorství je přitom charakteristické, že cizí dílo je explicitně 

vydáváno za dílo vlastní. Tím se plagiátor liší od neoprávněného uživatele, tedy osoby, 

která pouze překročí dovolený rozsah citace nebo jiného legálně konformního 

oprávnění k užití cizího autorského díla. 

V případě podobnosti dvou děl rozeznáváme dvě modality. Plagiát může 

vykazovat celkovou podobnost s dílem převzatým. V takovém případě se zdá být 

situace poměrně přehledná, protože plagiát obsahuje podstatu duplikovaného díla. 

Druhou variantou je podobnost části díla (tedy v našem případě např. melodie, refrénu) 

a zde je rozhodnou otázkou, jaká kvantita duplikace bude stačit pro označení díla jako 

plagiátu.  

 

1.6 Spoluautoři hudebního díla 
 

Vzhledem k tomu, že tato práce je úzce zaměřena na díla hudební, považuji  

za nutné vyjádřit se ke dvěma situacím typickým pro oblast hudebního průmyslu;  

že hudební dílo vzniká jako výsledek tvůrčí činnosti více autorů a že hudební skladba 

                                                
27 CENNINI, Cennino D'Andrea a Daniel V. THOMPSON, JR. The craftsman's handbook: "Il libro dell' 
arte". New York: Dover Publications, 1960, s. 14.ISBN 978-048-6200-545. 
28 JOHNS, Adrian. Pirátství: boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 1. vyd. Brno: Host, 
2013, s. 21. ISBN 978-80-7294-71 
29 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009. C. H. Beck pro praxi, s. 100-101. ISBN 9788074000973. 
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bývá (především v populární hudbě) velice často tvořena dvěma složkami: hudební  

a literární (textovou). Tyto dvě modality přitom z právního hlediska představují dva 

odlišné režimy. Spoluautoři jsou fyzické osoby, které vytváří společně jediné a nedílné 

autorské dílo. Vzniknuvší autorská práva pak náleží všem spoluautorům společně  

a nerozdílně.30 Autorský zákon dále stanoví, že spoluautorem není osoba, která pouze 

dala ke vzniku díla podnět. Pokud existují pochybnosti, zda autorské dílo je výsledkem 

činnosti spoluautorů, platí zásada, že jednotlivé tvůrčí příspěvky musí být po oddělení 

od díla nezpůsobilé obstát jako díla samostatná. V opačném případě by se jednalo  

o spojení více autorských děl.31  

Z hlediska nakládání s dílem spoluautorů platí princip solidarity. Pokud však 

jednotlivý autor brání bez vážného důvodu nakládání s dílem, mohou se zbývající 

spoluautoři domáhat, aby nahradil chybějící projev vůle soud.32 Přestože autorský zákon 

koncipuje spoluautorství jako jedno právo příslušející více fyzickým osobám, platí,  

že pokud lze rozeznat jednotlivé tvůrčí příspěvky spoluautorů, má jejich velikosti  

(či významnosti) odpovídat i podíl z výnosů z nakládání s dílem. Pouze v případě,  

že jednotlivé podíly spoluautorů nelze rozeznat, jsou podíly na společných výnosech 

stejné.33  

Situace, kdy hudební dílo vznikne jako dílo spoluautorské, však nastává pouze 

v případě, kdy se více autorů podílí na vzniku hudby jako takové. Pokud však jedna 

osoba vytvoří celou hudební složku a druhá výslednou skladbu otextuje,  

o spoluautorské dílo se nejedná. Výsledná skladba totiž bude de iure spojením díla 

hudebního a díla literárního, bude se tedy jednat o díla spojená. Na rozdíl od díla 

souborného, které ze své podstaty znamená rovněž spojení více autorských děl, však 

v případě děl spojených nevzniká nové autorské právo osobě, která díla spojila. „Samo 

spojení děl totiž není takovou tvůrčí činností, resp. jejím výsledkem, aby mohlo 

vzniknout nové původní dílo. Vznik nového původního díla ani není účelem spojení více 

jednotlivých děl, a pokud by k němu došlo, jednalo by se v tomto pohledu o exces.“34 

                                                
30 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2006, s. 43. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-1090-7. 
31 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře,s. 116. ISBN 978-80-7179-608-4. 
32 § 8 odst. 4 AZ. 
33 § 8 odst. 5 AZ. 
34 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 61. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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Vzhledem k tomu, že autorský zákon definičně díla spojená nezná, je nutné považovat 

spojení autorských děl za výkon osobnostního práva autorského na nedotknutelnost díla 

a zároveň na výkon práva majetkového dílo užít.35 Projevy vůle autorů vedoucí  

ke spojení děl je přitom nutné stanovit zásadně v licenční smlouvě. Tou se následně 

budou řídit veškerá práva mezi autory spojených děl včetně práva na autorskou odměnu. 

Protože spojená díla představují typ hromadných děl sui generis není možné použít výše 

zmiňované ustanovení § 8 odst. 5 AZ, který upravuje podíly spoluautorů. Autoři děl 

spojených mohou zároveň i nadále volně disponovat s jednotlivými díly (například je 

samostatně vydat, spojit s jiným dílem apod.), nesmí však takto činit v rozporu 

s ustanoveními licenční smlouvy, na základě které ke spojení děl došlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Autorský zákon v § 12 odst. 1 stanoví v demonstrativním výčtu, že jedním ze základních způsobů užití 
díla je právo užít dílo ve spojení s jiným dílem. 
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2. Vznik a katalog autorských práv k hudebnímu dílu 
 

Muzikanti si málokdy uvědomují, co vlastně autorství znamená a jaká práva jim 

vznikají, pokud vytvoří autorské dílo. V následující části proto postupně uvedu všechna 

dílčí práva tak, jak je systematizuje autorský zákon, a podrobněji rozeberu ta, která 

s hudebním dílem blíže souvisí. Cílem této kapitoly je tedy především celý katalog 

autorských práv představit a popsat. Práva k uměleckému výkonu budou prozatím 

ponechána stranou, protože postavení výkonného umělce v procesu exploatace 

hudebního díla bude samostatnou kapitolou této práce. 

 

2.1 Vznik autorského práva k hudebnímu dílu 
 
Český autorský zákon vychází v otázce vzniku autorského práva ze zásady 

neformálnosti vzniku díla, která je typická pro kontinentální autorskoprávní doktrínu. 

Autorské právo k dílu tedy vzniká v tom samém okamžiku, ve kterém je dílo vyjádřeno 

v jakékoliv smysly vnímatelné podobě.36 Zákon přitom nevyžaduje, aby bylo dílo 

způsobilé k vnímání pro každého. Příkladem může být sepsání knihy v Braillově písmě, 

v oblasti hudby potom vyjádření hudebního díla notovým zápisem, či zveřejněním  

na internetu nebo i pouhé zazpívání melodie autorem.37 Vzhledem k tomu, že hudební 

průmysl je čím dál tím více globalizovaný, je zapotřebí zmínit, že ne všechny státy 

aplikují na vznik autorského práva zásadu neformálnosti. Tato problematika je však 

řešena již ve Všeobecné úmluvě o autorském právu z roku 1952, jejíž  

článek III odstavec 1 stanoví, že smluvní státy, které vyžadují podle svých zákonů jako 

podmínku ochrany práv autorů splnění formálních náležitostí (například registrace, 

zaplacení poplatků apod.), musí pokládat tyto požadavky za splněné pro každé dílo, 

které bylo poprvé uveřejněno mimo území tohoto státu autorem, jež není občanem 

tohoto státu, jestliže od prvého uveřejnění díla jsou všechny kopie díla opatřeny 

                                                
36 § 9 odst. 1 AZ. 
37 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 121. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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značkou Copyright, jménem nositele autorského práva a uvedením roku prvního 

uveřejnění díla.38 Tato tzv. copyrightová doložka je tedy pro tuzemskou autorskoprávní 

ochranu bezpředmětná, pokud ale autor očekává, že jeho dílo bude šířeno i v zahraničí, 

má tato doložka svůj, především informativní, význam. Na tomto místě je však nutné 

podotknout, že copyrightová doložka bývá často užívána bezmyšlenkovitě, a to  

i na dílech, která sama nejsou autorským dílem.  

Přesto, že mezinárodní dohody částečně sjednocují různorodé národní úpravy 

autorských práv, existují především mezi kontinentálním a angloamerickým 

autorskoprávním systémem mnohé rozdíly. Jedním z nich, který je poměrně paradoxní, 

je otázka vzniku autorského díla. Zatímco tuzemský autorský zákon spojuje vznik 

autorského díla s jakýmkoliv jeho vyjádřením, v USA je třeba dílo fixovat na určitý 

hmotný nosič – tedy dílo vydat. Pouhým zahráním skladby na koncertě  

(bez předchozího vydání) tak dle americké legislativy žádná autorská práva nevznikají,  

i když podle tuzemské právní úpravy již došlo k naplnění všech potřebných náležitostí 

ke vzniku autorského díla. 

Stejně neoprávněné užití nastane v případě, kdy copyrightovou doložku užije osoba, 

která není nositelem autorských práv. Takovou osobou bude ve většině případů sám 

autor, spoluautoři, popřípadě dědicové autorských práv. Je však třeba mít na mysli,  

že nositelem autorských práv může být i osoba odlišná od autora například v případě 

výhradních licenčních nabyvatelů. Pokud by za těchto okolností užila copyrightovou 

doložku neoprávněná osoba (nebo by takto bylo neoprávněně označeno dílo, jež takto 

být označeno nemůže), mohlo by se jednat o klamavý údaj na rozšiřovaných 

rozmnoženinách díla.39 V takovém případě by neoprávněné užití doložky způsobilo 

nejen zásah do autorských práv jejich nositele, ale mohlo by ve specifických případech 

naplnit i znaky nekalosoutěžního jednání podle § 2978 občanského zákoníku, tedy 

klamavého označení zboží nebo služby.40  

                                                
38 Československo. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 2 ze dne 29. prosince 1959, o Všeobecné 
úmluvě o autorském právu, čl. III odst. 1. In Sbírka zákonů, Československá socialistická republika. 
1960, částka 2, s. 5-10. ISSN 1211-1244. 
39 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 101. ISBN 978-80-7179-608-4. 
40 Copyrightová doložka představuje určitý charakteristický znak a zároveň určitou úroveň jakosti, která 
by v tomto případě byla mylně předpokládána. In: Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský 
zákoník, §2978. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2012, částka 33, s. 1026–1368. (Dále jen „občanský 
zákoník“ nebo „OZ“). 
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Jak již bylo řečeno, autorské právo k dílu v systému českého autorského práva 

vzniká neformálně pouhým vyjádřením díla. K tomuto vyjádření přitom často dochází 

prostřednictvím nosiče, na který je autorské dílo zachyceno. Ustanovení § 9 odst. 2 AZ 

uvádí, že existence tohoto nosiče je nezávislá na existenci autorského díla. Pokud tedy 

bude hudební dílo vyjádřeno prostřednictvím notového zápisu, který je později zničen, 

nemá tato skutečnost žádný vliv na fakt, že autorské dílo již bylo vyjádřeno a jako 

nehmotný statek nadále existuje samostatně bez ohledu na osud nosiče. Případné další 

vyjádření na jiném hmotném substrátu pak již nezaloží vznik nového autorského práva, 

ale dojde pouze k užití díla jeho rozmnožením. Autorské dílo je tedy de facto 

nezničitelný statek, který může zaniknout pouze v případě, že si jej již nikdo nebude 

pamatovat.41 

 

2.2 Obsah autorského práva k hudebnímu dílu 
 

Autorské právo v sobě podle § 10 AZ zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná 

práva majetková. Tento koncept byl zaveden až s novým autorským zákonem roku 2000 

a byl inspirován především francouzskou právní úpravou založenou na čistě dualistické 

koncepci majetkových a osobnostních práv. Český autorský zákon se však tímto 

modelem inspiroval pouze volně a výsledkem je systém, který obsahuje prvky 

monistického i dualistického režimu. Na rozdíl od francouzského čistého dualismu tak 

například nelze platně převést majetková autorská práva inter vivos ani mortis causa  

či ocenit je. Autorská práva jsou totiž v české právní úpravě považována za res extra 

commercium, což zabraňuje plné aplikaci dualistického režimu.42 Tuzemský koncept 

autorského práva se proto označuje jako monistický s prvky dualismu nebo jako 

quasidualismus.43 Tak či onak, se vznikem autorského díla vznikají autorovi  

dvě množiny práv, které se liší jak z hlediska obsahu, tak v otázce jejich dispozice.  

 

                                                                                                                                          
 
41 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 129. ISBN 978-80-7179-608-4. 
42 Tamtéž, s. 141. 
43 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv.  
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 59. Učebnice (Univerzita Palackého).  
ISBN 80-244-0960-7. 
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2.2.1 Osobnostní práva 
 

Osobnostní práva jsou autorským zákonem koncipována jako subjektivní práva 

nemajetkové povahy. Jejich účelem tedy není úprava dispozice s autorským dílem jako 

s majetkem, ale jako s výtvorem duševní činnosti autora, který si zasluhuje určitou 

ochranu pod dohledem tvůrce. Tomuto účelu odpovídá i ustanovení, že autor se 

výlučných osobnostních práv autorských nemůže platně vzdát ani je převést na jinou 

osobu. Tato práva zároveň nejsou způsobilá být předmětem dědictví  

a smrtí autora zanikají.44 Autorský zákon uvádí taxativní výčet osobnostních autorských 

práv. Jedná se o: 

• právo rozhodnout o zveřejnění díla,  

• právo osobovat si autorství včetně práva na autorské označení, 

• právo na nedotknutelnost díla.45 

 

2.2.1.1 Právo rozhodnout o zveřejnění díla 
 

Tato složka osobnostního autorského práva upravuje první zpřístupnění díla 

veřejnosti. Ustanovení § 4 odst. 1 AZ stanoví demonstrativní výčet způsobů zveřejnění, 

a to prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, 

vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti. Právo rozhodnout o zveřejnění 

díla představuje z hlediska právní systematiky složku práva na ochranu soukromí  

a projevů osobní povahy, které je zaručeno občanským právem.46 Autor tak má právo 

(ať už z jakýchkoliv důvodů) ponechat svůj výtvor ve své soukromé sféře, a bude-li 

chtít, nikdy ho nezveřejnit. Pokud tedy ke zveřejnění díla dojde, je z hlediska legální 

konformity bezpodmínečně nutná vůle autora směřující ke zveřejnění. Děje se tak 

převážně konáním samotného autora (např. přehráním nové skladby na veřejnosti), 

možné je však i zveřejnění prostřednictvím 3. osoby, a to na základě licenční smlouvy, 

která by obsahovala explicitní souhlas autora se zveřejněním díla.  

                                                
44 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009. C. H. Beck pro praxi, s. 23. ISBN 9788074000973. 
45 § 10 AZ. 
46 § 81 odst. 2 OZ. 
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Jakmile jednou ke zveřejnění díla dojde, je toto osobnostní autorské právo 

vyčerpáno a zaniká. Případná další zveřejnění díla již nejsou projevem osobnostního 

práva, nýbrž projevem majetkového práva dílo užít. V praxi může dojít k situaci, kdy 

autor zemře, aniž by za svého života rozhodl o zveřejnění svého díla. V takovém 

případě může dílo zveřejnit kdokoliv, nicméně zánik osobnostního práva rozhodnout  

o zveřejnění díla neznamená, že taková osoba nebude muset žádat dědice majetkových 

práv o poskytnutí majetkového práva dílo užít.47 Pokud by však autor chtěl ještě  

za svého života omezit dispozici se svým dílem po své smrti, je vzhledem k nedávné 

změně občanského zákoníku možné, aby v závěti učinil jako podmínku zákaz užití díla  

po určitou dobu. 

 

2.2.1.2 Právo osobovat si autorství a právo na autorské označení 
 

Jak již vyplývá z označení, přísluší toto právo pouze autorovi, tedy výlučně 

fyzické osobě, která vytvořila předmětné dílo, a představuje základní oprávnění autora 

bránit se vůči každému, kdo by si autorství neprávem přisvojoval. Stejně tak má autor 

právo, aby bylo jeho dílo při užívání řádně označeno, přičemž o způsobu označení autor 

sám rozhoduje. Zatímco právo osobovat si autorství je právem, které zůstává autorovi 

za všech okolností (i v případě zaměstnaneckých děl nebo jiných případů tzv. holých 

autorství), právo na označení díla má své limity. Autorský zákon užívá v § 11 odst. 2 

limitů „obvyklosti“ takového označení. Telec k tomu dodává, že: „...zatímco 

přiměřenost výkonu práva je otázkou právní, neboť souvisí se základní právní kategorií 

spravedlnosti, „obvyklost“ je záležitostí skutkovou, a v této souvislosti tedy ne zcela 

vhodnou. Každopádně však platí, že oprávněnost výkonu výlučného osobnostního práva 

na označení autorství je třeba posuzovat vždy dle konkrétních okolností případu.“48 

Po uživateli tak například nelze spravedlivě požadovat označení autorství  

při užití většího počtu děl nebo v případech, kdy by takové označení nevhodně 

zasahovalo do celkové koncepce užití. Pomocí moderních technologií je však dnes 

možné tento zásah označení autorství minimalizovat a zároveň vyhovět zákonným 

                                                
47 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 149. ISBN 978-80-7179-608-4. 
48 Tamtéž, s. 150. 
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požadavkům. Příkladem může být technologie ID3 Tag49, pomocí níž se přenášejí 

informace o autorovi a názvu díla a následně se zobrazují na digitálních 

radiopřijímačích.50 

Jak již bylo řečeno, autor má právo nejen požadovat uvedení autorství, ale i určit 

způsob takového označení. Dílo tedy může zveřejnit i pod pseudonymem  

nebo anonymně. Autorský zákon dodává, že v tomto případě totožnost není dovoleno  

bez autorova souhlasu prozradit, a dokud se autor veřejně neprohlásí za autora 

předmětného díla, zastupuje ho při výkonu a ochraně autorských práv k dílu osoba, 

která dílo zveřejnila. Pseudonym je zároveň chráněn i podle ustanovení § 79 OZ, který 

stanoví, že pokud vejde pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno. 

V této věci padlo zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, když posuzoval, zda je 

společný název hudební skupiny chráněn podle ustanovení o ochraně jména. Dovodil 

přitom, že právo na ochranu jména i pseudonymu, které je jednou ze složek práva  

na ochranu osobnosti, může svědčit pouze individuální fyzické osobě a název kapely tak 

nelze považovat za společný pseudonym jednotlivců tvořících hudební těleso,  

resp. takový pseudonym nemůže být chráněn právem na ochranu osobnosti.51 

Pokud chce však kapela chránit a komerčně využívat svůj název, může  

své jméno (či logo) například registrovat jako ochrannou známku.52 Přihláška se podává 

Úřadu průmyslového vlastnictví buď písemně, nebo elektronicky. Úřad následně 

provede přezkum žádosti, při kterém zjišťuje kromě formálních náležitostí (včetně 

zaplacení správního poplatku) také to, zda již podobná ochranná známka není 

zaregistrovaná jinou osobou či zda nejde o klamavé nebo nepravdivé označení. 

                                                
49 Technologie, která v rámci digitálně šířeného obsahu přenáší i informace o názvu interpreta a skladby, 
žánru, roku vydání a další skutečnosti. In: ID3.org: The MP3 Tag Standard. [online]. 1998-2014 [cit. 
2014-11-17]. Dostupný z WWW: http://id3.org/Home.  
50 Tamtéž. 
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006. Právní rozhledy 2007, 
č. 8, s. 302–303. 
52 Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění včetně slova, jmen, 
ale i grafického znázornění loga. In: Česko. Zákon č. 441 ze dne 3. prosince 2003, Zákon o ochranných 
známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
ochranných známkách), § 1. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, částka 147, s. 7339–7352.  
ISSN 1211-1244. 
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V případě vyhovění formálních i věcných požadavků je žadateli udělena ochranná  

známka na dobu 10 let s možností opakovaného prodloužení.53 

2.2.1.3 Právo na nedotknutelnost díla 
 

Nedotknutelností díla se rozumí právo na zachování integrity díla, co do obsahu 

a formy.54 Dle autorského zákona je tato integrita plně v kompetenci autora a ten má tak 

možnost rozhodovat, jakým způsobem bude s dílem nakládáno. V demonstrativním 

výčtu dílčích práv spadající pod právo na nedotknutelnost díla najdeme právo autora 

udělit svolení ke změně či jinému zásahu do díla, právo na užívání díla způsobem 

nesnižujícím hodnotu díla a právo na autorský dohled.55 Součástí tohoto práva je i právo 

autora samotného provádět změny zasahující do integrity díla. Proto bude stejným 

narušením práva na nedotknutelnost díla i případ, kdy bude autorovi zabráněno 

v provedení změn ve svém díle před i po zveřejnění.56 Tato situace přitom dle mého 

názoru může velice často nastat především v případě nastudování hudebního díla 

symfonickým orchestrem, kdy je autor poprvé konfrontován s realizací svého díla, 

kterou sám provést nemůže, a případné bránění autorským změnám (například z důvodu 

časové tísně) by bylo neospravedlnitelné. Je však nutné podotknout, že ochrana integrity 

díla se nevztahuje na marginální změny díla, kterým se ani není možné v praxi vyhnout. 

Například už samotným nahráním skladby a zkomprimováním dat do určitého formátu 

dochází k určitým změnám ve frekvenčním poli, ještě výraznější frekvenční posun 

nastane při jakékoliv veřejné produkci při užití strunných nástrojů, které nelze de facto 

nikdy naladit s absolutní přesností a samotná živá interpretace hudebních děl  

ze své podstaty vždy obsahuje mnoho proměnných, které výrazně ovlivňují konečnou 

podobu provedení díla. Zásahem do integrity díla jsou tedy pouze takové změny, které 

by ovlivnily formální či obsahové pojetí díla.57  

Právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu je od práva na integritu 

díla odlišné. V tomto případě totiž uživatel nemusí vůbec zasahovat do díla jako 

                                                
53 Podrobný postup je vysvětlen na oficiálních stránkách Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Dostupný  
z WWW:  http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html. 
54 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90, 1990. 
55 § 11 odst. 3 AZ. 
56 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře. s. 152. ISBN 978-80-7179-608-4. 
57 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90, 1990. 
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takového, stačí, aby ho například doprovodil nevhodným či dehonestujícím textem, 

obrazovým či dalším zvukovým materiálem. Vzhledem k tomu, že otázka, zda bylo dílo 

nevhodným užitím dehonestováno, je velice subjektivní, budou soudy rozhodovat vždy 

na základě jednotlivých skutečností souvisejících s konkrétním případem. Vždy však 

budou posuzovat, zda ke snížení hodnoty58 došlo v objektivním slova smyslu. Nezáleží 

tedy pouze na subjektivním pocitu autora.59 Paradoxně někdy může dojít k situaci, kdy 

neoprávněným zásahem do díla dojde ke snížení umělecké hodnoty, nicméně tržní 

hodnota naopak v důsledku zásahu vzroste.  

Další složkou práva na nedotknutelnost díla je právo na autorský dohled, které 

souvisí s prováděním autorských děl hudebních prostřednictvím výkonných umělců.  

V oblasti hudebního průmyslu je toto právo velice často využíváno, vzhledem k tomu, 

že hudební dílo je ze své podstaty určené k interpretaci. Autor má proto právo, aby byl 

například přítomen při nastudování díla symfonickým orchestrem. Zákon však stanoví 

pro autorský dohled podmínky tak, aby nemohlo být využívání tohoto práva šikanózní. 

Autorský dohled tak lze provádět pouze tehdy, lze-li po uživateli spravedlivě požadovat, 

aby autorovi výkon tohoto práva umožnil.60 Šikanózním výkonem práva na autorský 

dohled by tak bylo například autorovo neustálé vznášení připomínek a narušování 

zkoušky souboru, jež by pro soubor představovalo neúměrné zvýšení nákladů,  

nebo i ohrožení samotného provedení hudebního díla.  

 

2.2.2 Majetková práva 
 

Majetková práva tvoří druhou skupinu autorských práv a jako taková se 

vyznačují některými shodnými i odlišnými vlastnostmi, vyplývajícími 

z quasidualistického pojetí českého autorskoprávního systému. Stejně jako v případě 

práv osobnostních platí, že autor se majetkových práv nemůže platně vzdát ani je 

převést na jinou osobu. Na rozdíl od osobnostních práv však nezanikají se smrtí autora, 

                                                
58 V tomto případě se zásadně nejedná o hodnotu ve smyslu tržního využití, nýbrž o uměleckou hodnotu. 
59 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 155. ISBN 978-80-7179-608-4. 
60 § 11 odst. 3 AZ. 
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ale trvají dalších 70 let61 a jako taková jsou předmětem dědictví. Základní složkou 

majetkových práv je právo dílo užít a udělit jinému oprávnění k jeho užití.62 

 

2.2.2.1 Právo dílo užít 
 

Pojem užívání díla v sobě zahrnuje širokou škálu způsobů exploatace díla  

a autorský zákon podává pouze demonstrativní výčet způsobů užití díla. Je to: „právo 

dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo  

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou 

oprávnění k výkonu tohoto práva.“63 Jedná se tedy o koncepci realizace právního 

panství nad statkem. Stejně tak jako vlastnické právo není ani toto právo neomezené  

a bezpodmínečné. Je nutné realizovat ho za současného respektu k soukromým právům 

třetích osob i některým ustanovením veřejného práva. Autor (či uživatel) tak musí brát 

na zřetel například práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti třetích osob. Přestože 

realizace hudebního díla jako díla autorského je realizací práva na svobodu projevu, 

nesmí jeho prostřednictvím docházet například k podněcování k nenávisti vůči skupině 

osob nebo k omezování jejich práv a svobod či k  hanobení národa, rasy, etnické  

či jiné skupiny.64 V případě, že autor poskytne jiné osobě oprávnění dílo užívat, 

nedochází tím ke konzumaci tohoto majetkového práva. Autor má pouze povinnost 

strpět výkon práva dílo užít jinou osobou po celou dobu trvání převodu práv.65 

Užití díla lze rozdělit na užití díla autorem a v případě užití odlišnou osobou  

od autora na užití se souhlasem autora, bez souhlasu autora a na protiprávní užití.66 Je 

samozřejmé, že v případě užitím odlišnou osobou od autora je právě užití se souhlasem 

autora upřednostňováno a i systematika autorského zákona tomu odpovídá. Takto je 

naplňována autonomie vůle smluvních stran, jeden ze základních pilířů soukromého 
                                                
61 Dle § 27 odst. 7 AZ začíná tato lhůta běžet od prvého dne roku následujícího po rozhodné skutečnosti, 
v tomto případě smrti autora. 
62 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009. C. H. Beck pro praxi, s. 29. ISBN 9788074000973. 
63 § 12 odst. 1 AZ. 
64 Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, §355 a §356. In 
Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 11, s. 354–464. ISSN 1211-1244. 
65 Autorské právo, průmyslová práva: podle stavu k 19. 10. 2009. Ostrava: Sagit, 2009, s. 13 (ust. § 12 
odst. 2 AZ). ISBN 978-80-7208-767-9. 
66 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 166. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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práva.67 V případě užití díla bez souhlasu autora (a zároveň způsobem legálně 

konformním) má na mysli právní věda užití díla na základě soudního výroku 

(nahrazujícího souhlas autora například v případě sporů mezi spoluautory) či přímo  

na základě zákona prostřednictvím tzv. zákonných licencí a volného užití.  

Volným užitím se rozumí dle § 30 AZ užití pro osobní potřebu fyzické osoby, 

jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu. Dle dikce tohoto zákona se takové užívání vůbec nepovažuje za užití díla  

ve smyslu výkonu majetkového práva autorského. Za povšimnutí stojí fakt, že autorský 

zákon výslovně povoluje volné užití pouze fyzickým osobám. Není tedy například 

možné, aby právnická osoba argumentovala tím, že hudební produkce na soukromém 

firemním večírku je volné užití pro osobní potřebu.68 

Pojem „osobní potřeba“ nelze vykládat příliš restriktivně, protože takový výklad 

by odporoval požadavku rozumného uspořádání právních poměrů. Za osobní potřebu 

lze proto považovat i užívání hudebního díla v okruhu rodinném či okruhu jiných 

blízkých osob. Důležité ovšem je, že tyto osoby jsou stále individuálně určitelné, tedy 

že uživatel díla jednoznačně ví, komu v danou chvíli umožňuje vnímat reprodukovanou 

hudbu, a že jeho úmyslem není získat pro sebe majetkový či jiný prospěch.69 Osobní 

potřebou se rozumí i vyhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla. 

Stahování hudebních skladeb z internetu je tedy ze strany recipienta tohoto obsahu 

legálně v pořádku.70  

Další variantou zákonné licence je rozmnožování na papír nebo podobný 

podklad. Autorský zákon tak umožňuje, aby fyzická osoba pro osobní potřebu zhotovila 

rozmnoženinu díla například výtiskem či okopírováním. Pro potřeby této práce je však 

zásadní ustanovení § 30a odst. 1 písm. d AZ, které uvádí jako výjimku z této zákonné 

licence vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického. Z takového 

záznamu je nezákonné pořídit si rozmnoženinu, jakkoliv to některé kulturní organizace  

                                                
67 Tamtéž. 
68 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2006. Právo pro denní praxi (Computer Press), s. 60. ISBN 80-251-1090-7. 
69 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 344. ISBN 978-80-7179-608-4. 
70 Jiná situace ovšem nastává u tzv. torrentových služeb, které jsou založeny na principu barterového 
obchodu. Uživatel, který chce získat (stáhnout) požadovaný obsah, musí zároveň do torrentové sítě 
poskytnout ke sdílení nějaký jiný obsah. V tu chvíli se stává neoprávněným uživatelem a porušuje 
autorská práva.  
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považují za diskriminační a bezdůvodné.71 Další velice důležitou zákonnou licencí je 

tzv. citační licence, která byla již zmíněna v první kapitole této práce. 

 

2.2.2.2 Právo na rozmnožování hudebního díla 
 

Tato složka majetkového práva je také jedním ze způsobů užití díla a je vůbec 

nejstarším právem přiznaným autorům. Na našem území k němu došlo 19. října 1846, 

kdy byl vydán císařský patent č. 992 Sb., z. s., jež mimo jiné zaručil autorům ochranu 

před mechanickým rozmnožováním.72 Mechanickým rozmnožováním je myšleno 

zachycování rozmnoženin jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv hmotný nosič. Zde je 

nutno mít na mysli, že zachycením hudebního díla na hmotný nosič většinou paralelně 

vzniká právo výrobci zvukového či zvukově obrazového záznamu (těmito právy se 

budu zabývat v této práci později v kapitole 4.2.2) a tato práva nadále existují vedle 

sebe.  

Zajímavou skupinou rozmnoženin jsou tzv. dočasné rozmnoženiny. Ty vznikají 

typicky v procesu digitalizace, či jiné dispozice s hudebním dílem prostřednictvím 

výpočetní techniky, kdy dochází k převodu díla do různých formátů (mp3, WAV 

apod.). Evropská komunitární úprava v tomto případě musela reagovat na moderní 

způsoby nakládání s díly, na které dosud legislativa členských zemí nepamatovala  

a otázka nepřímých rozmnoženin tak byla zakomponována do směrnice 2001/29/ES. 

V souladu s ní a zároveň s novým § 38a AZ: „do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří 

nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný 

hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit a) přenos díla počítačovou 

                                                
71 Česká televize například v roce 2010 zaslala Ministerstvu kultury seznam připomínek a námětů 
k případné novelizaci autorského zákona. § 30a byl mezi nimi, když ČT uvedla, že považuje za: 
„...nadbytečné a nekoncepční, aby v dnešní době, kdy se díky technickému vývoji zásadně změnil způsob 
pořizování rozmnoženin, byla notovým záznamům přiznávána nadstandardní ochrana. Navíc díky této 
úpravě dochází bezdůvodně k ekonomickému zvýhodňování jedné skupiny subjektů majících v dispozici 
notové materiály, a to bez ohledu na zájmy autora a dobu ochrany jeho práv.“ In ČESKÁ TELEVIZE. 
Vyjádření ČT: Návrhy ČT na novelu autorského zákona (AZ). ČT, 2010. Dostupný z WWW: 
http://www.mkcr.cz/assets/16--CT.pdf 
72 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 179. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný prostředníkem,  

nebo b) oprávněné užití díla.“73 

 

2.2.2.3 Právo na rozšiřování hudebního díla 
 

Rozšiřováním se rozumí zpřístupňování originálu či rozmnoženiny díla 

v hmotné podobě, a to typicky prodejem, či jiným převodem vlastnického práva.74 

Nejedná se tedy o jakékoliv zpřístupnění díla, protože v tomto případě je vyžadována 

dispozice s hmotným nosičem. Zpřístupňování díla prostřednictvím počítačové sítě 

Internet tak spadá pod tzv. sdělování veřejnosti, které upravuje § 18 AZ. Pod pojem 

rozšiřování originálu či rozmnoženiny hudebního díla nespadá ani jakákoliv jiná 

dispozice s hmotným záznamovým nosičem, pokud při ní nedochází k převodu 

vlastnického práva k nosiči (např. prostřednictvím půjčky, pronájmu či zřízením 

věcného břemene)75. V případě rozšiřování originálu či rozmnoženiny je důležité 

pamatovat i na institut vyčerpání práv. Zákon zde v podstatě v rozporu s obecným 

autorskoprávním pravidlem, že vlastnické právo k nosiči díla se podřizuje autorskému 

právu, které na něm vázne, právě vlastnické právo upřednostňuje. Důvodem je zájem  

na rozumném uspořádání právních vztahů a umožnění řádného výkonu vlastnického 

práva.76 Vyčerpání práva k rozšiřování tak podle § 14 odst. 2 nastane okamžikem 

prvního prodeje nebo jiného oprávněného převodu vlastnického práva k originálu  

nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, a to na území členského státu Evropské 

unie nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru.77 

Důležitými pojmovými znaky jsou zde oprávněnost a dispozice s hmotným nosičem. 

K vyčerpání práv tak nedojde při šíření hudebního díla prostřednictvím počítačové sítě 

Internet a ani žádným protiprávním úkonem směřujícím k šíření díla nebo jeho 

rozmnoženiny. 

                                                
73 § 38a AZ. 
74 § 13 AZ. 
75 Rozhodnutí SDEU ze dne 28. dubna 1998 ve věci C-200/96 - Metronome Musik GmbH proti Music 
Point Hokamp GmbH. [online]. 1998 [cit. 2014-11-15].  Dostupný z WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43794&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=516847. 
76 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 193. ISBN 978-80-7179-608-4. 
77 § 14 odst. 2 AZ. 
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2.2.2.4 Sdělování hudebního díla veřejnosti 
 

Sdělováním díla se na rozdíl od rozšiřování rozumí zpřístupňování díla právě 

v nehmotné podobě. Může se tak dít prostřednictvím živého vystoupení,  

nebo i záznamem takového vystoupení, pokud je šířen po drátě, či bezdrátově. Právo  

na sdělování hudebního díla veřejnosti můžeme dále dělit na právo provozovací a právo 

vysílací. Provozováním hudebního díla je myšlena zejména produkce hudebního díla 

autorem či interpretem a dále jakýkoliv jiný přenos zvukového záznamu, ať už 

prostřednictvím nosiče díla (například reprodukce hudby v restauracích a barech),  

či prostřednictvím rozhlasových a televizních přijímačů, které zprostředkovávají 

reprodukovanou hudbu. Na rozdíl od tzv. volného užití díla, které je bezúplatnou 

zákonnou licencí užívání autorských děl, je sdělování díla veřejnosti typické právě pro 

individuální neurčenost osob, kterým uživatel zpřístupňuje autorsky chráněné dílo.  

Zákonnou výjimku představuje provozování hudby ve zdravotnických 

zařízeních. V takovém případě není nutné platit kolektivnímu správci autorské odměny. 

Tuto výjimku se pokoušeli využít i provozovatelé lázeňských zařízení, když 

argumentovali, že v lázních poskytují zdravotnické služby, a proto nemusí platit 

licenční poplatky ani za provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích, 

kde byli klienti ubytovaní. Případ řešil Nejvyšší soud ČR, který rozhodl, že zákonnou 

výjimku, která vyjímá zdravotnická zařízení z okruhu plátců autorských odměn, je třeba 

vykládat restriktivně vzhledem k tomu, že důsledkem této výjimky je bezplatné užívání 

cizího majetku, které jako takové musí být vždy povoleno pouze v rozumném  

a ospravedlnitelném rozsahu. Pokud tedy provozovatel lázní poskytuje  

spolu se zdravotnickými službami i služby ubytovací či jiné, nevztahuje se na tyto 

zákonná výjimka a v rozsahu těchto jiných služeb vzniká povinnost provozovateli hradit 

autorské odměny.78 Do roku 2008 byla navíc v autorském zákoně uvedena stejná 

výjimka i pro provozovatele ubytovacích služeb. Tato výjimka však byla v rozporu 

s přímo aplikovatelnými ustanoveními mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána,  

                                                
78 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012.  
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a bylo tedy nutné přijmout novelu79, která uvedla autorský zákon do souladu s právním 

řádem.  

Další nejasnosti ohledně rozhlasového a televizního vysílání v lázeňských 

zařízeních představovala poslední věta § 23 AZ, která stanoví, že: „Za provozování 

rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla 

pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních.“ Krajský 

soud v Plzni proto v roce 2012 ve sporu o autorské odměny mezi kolektivním správcem 

OSA a léčebnými lázněmi Mariánské lázně, a. s. předložil SDEU předběžnou otázku, 

zda tato výjimka je, či není v souladu se směrnicí č. 2001/29/ES. SDEU se v únoru 2014 

vyjádřil tak, že unijní úprava brání takovému výkladu, který by upíral autorům právo 

udělit svolení ke sdělování jejich děl veřejnosti v případě lázeňských zařízení, jež jsou 

podnikatelským subjektem.80 Zdá se, že by tak tato problematika měla být nadále, 

alespoň z interpretačního hlediska, pro tuzemské soudy mnohem jasnější.  

 

2.2.2.5 Další majetková práva 
 

Dalším majetkovým právem je právo na pronájem a půjčování rozmnoženin 

hudebního díla. Toto právo je pro oblast hudebního průmyslu v současné době velice 

málo užívané, nicméně především při provozu knihoven stále nachází uplatnění. Už 

vůbec se na oblast hudebního průmyslu nevztahuje právo na odměnu při opětovném 

prodeji originálu díla uměleckého, protože § 24 odst. 3 AZ z okruhu těchto hmotných 

nosičů děl vyjímá rukopisy skladatelů. Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním 

díla pro osobní spotřebu a vlastní vnitřní potřebu se naopak hudebního průmyslu úzce 

dotýká. Na rozdíl od práva na rozmnožování souvisí toto právo pouze s rozmnožováním 

pro osobní potřebu, která je podle § 30 tzv. volným užitím. Smyslem tohoto práva je 

reagovat na současný vývoj reprodukční techniky, která umožňuje rozmnožování děl 

                                                
79 Česko. Zákon č. 168 ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka 53, s. 2229. ISSN 1211-1244. 
80 Rozhodnutí SDEU ze dne 27. února 2014 ve věci C-351/12 – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, o.s. proti Léčebným lázním Mariánské Lázně a.s. [online]. 2014 [cit. 2014-11-15]. 
Dostupný také z WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148388&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=401206. 
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v takovém rozsahu, že dochází ke snižování odbytu již vyrobených rozmnoženin a tím 

pádem i k zásahu do majetkových zájmů autorů.81 Jedná se tak v zásadě  

o paušalizovanou náhradu potenciální škody a zákonodárce vyřešil střet autorských 

majetkových práv a bezplatné zákonné licence umožňující volné užití díla pro osobní 

potřebu tím, že subjekty povinnými hradit tuto dodatkovou autorskou odměnu nejsou 

sami uživatelé autorských děl. Podle ustanovení § 25 odst. 2 jsou jimi výrobci, dovozci 

a příjemci přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin (přístroje umožňující  

tzv. vypalování CD), či nenahraných nosičů záznamů (samotných CD) a poskytovatelé 

rozmnožovacích služeb za úplatu. Správcem této dodatkové autorské odměny jsou 

kolektivní správci, přičemž odměna se dělí podle pravidel stanovených v § 104 AZ.  

Podle rozhodnutí SDEU z roku 2010 však vybírání těchto poplatků nemůže 

probíhat plošně pouze na základě údajů o počtu prodaných nosičů a rozmnožovacích 

zařízení. Vzhledem k tomu, že náhradní odměna souvisí s rozmnožováním děl  

pro osobní potřebu, není v souladu s unijní legislativou, pokud nárok na autorskou 

odměnu vzniká i v případech, kdy nosiče a rozmnožovací přístroje používají jiné osoby 

než spotřebitelé.82 Na tuto interpretaci zatím české autorské právo nijak nereagovalo, je 

však otázkou, jak tento problém vyřešit, protože v praxi by kolektivní správce musel 

vyžadovat po povinných osobách (podle § 25 odst. 2) informace o koncových 

zákaznících tak, aby mohl rozlišit užití pro osobní spotřebu a užití jiné. 

Významnou interpretační změnu v oblasti těchto poplatků přinesl SDEU na jaře 

roku 2014. Nizozemské obchodní společnosti, které dováží a vyrábějí prázdné nosiče  

a z toho důvodu jsou povinny odvádět tento poplatek, uvedly, že neprávem doplácí 

újmu, která autorům vzniká kvůli rozmnožování autorských děl z nelegálních zdrojů. 

SDEU rozhodl, že výše poplatků by neměla nelegální sféru kopírování děl zohledňovat, 

ještě důležitější však byl jeho závěr, že nadále nelze tolerovat situaci v některých 

členských státech, kdy není nijak rozlišováno mezi soukromými rozmnoženinami 

z legálních a nelegálních zdrojů. Takový právní rámec je platný i v ČR. Zatímco 

v současnosti je možné postihnout pouze osobu, která nelegálně poskytne autorským 

                                                
81 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 294. ISBN 978-80-7179-608-4. 
82 Rozhodnutí SDEU ze dne 21. října 2010 ve věci C-467/08 - Padawan SL proti Sociedad General de 
Autores y Editores de España. [online]. 2010 [cit. 2014-11-15]. Dostupný z WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=CS&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32813. 
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právem chráněný obsah volně k dispozici, do budoucna bude zapotřebí upravit rámec 

volného užití pro soukromou potřebu a stahování autorských děl z neoprávněného 

zdroje (což se v největší míře dotýká audiovizuální a právě zvukové tvorby) bude 

rovněž nelegální.83  

Od 1. 1. 2014 obsahuje AZ ustanovení § 25a, které upravuje právo na odměnu 

v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla. Toto majetkové právo 

bylo součástí i předchozí právní úpravy, nicméně systematicky nevhodně zařazené  

do úpravy licenční smlouvy. Autor má na základě tohoto práva právo na odměnu vůči 

osobě, která získá oprávnění k pronájmu nosičů od výrobce zvukového záznamu 

(typicky hudební nakladatelství). Tohoto práva se nelze vzdát. 

 

2.2.2.6 Trvání majetkových práv 
 

Doba, po kterou jsou chráněna autorova majetková práva, tedy ta složka 

autorských práv, která přímo směřuje k majetkovému prospěchu autora z jeho děl, je 

věcí čistě politickou a je předmětem mezinárodní dohody. Již Bernská úmluva  

o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 proto stanovila, že přiměřenou 

dobou trvání majetkových práv k autorským dílům je doba života autora a od jeho smrti 

dalších 50 let tak, aby byl zachován příjem z užívání děl alespoň pro dvě generace 

dědiců autora. Vzhledem k tomu, že lidský věk se neustále prodlužuje, byla tato lhůta 

prodloužena směrnicí 2006/116/ES na 70 let, aby chráněná doba přibližně odpovídala 

zmiňovaným dvěma generacím. Tuto úpravu však české autorské právo znalo dříve,  

než došlo ke sjednocení na evropské úrovni, protože prodloužená lhůta byla 

zakomponována již do nového autorského zákona z roku 2000. 70letá lhůta podle 

ustanovení § 27 odst. 7 AZ začíná běžet 1. ledna roku následujícího po roce, kdy zemřel 

autor. V případě anonymních a pseudonymních děl platí, že 70letá lhůta počíná běžet  

1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k prvnímu oprávněnému zveřejnění 

                                                
83 Rozhodnutí SDEU ze dne 10. dubna 2014 ve věci C-435/12 - ACI Adam BV a další proti Stichting de 
Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. [online]. 2010 [cit. 2014-11-15].   
Dostupný z WWW:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=392698. 
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díla.84 V případě, že se během této lhůty přihlásí fyzická osoba k autorství k tomuto 

dílu, platí obecná úprava. 

2.2.3 Postmortální ochrana hudebních děl s textem 
 

Otázka délky autorskoprávní ochrany hudebních děl s textem byla až do nedávné 

doby řešena na základě toho, jak na tato díla pohlíží autorské právo. Vzhledem k tomu, 

že z právního hlediska se jedná o dvě samostatná autorská díla, která tvoří jeden celek 

pouze v důsledku smluvního spojení, byla i délka ochrany posuzována samostatně pro 

dílo hudební a dílo literární (text). V praxi proto často docházelo k poměrně paradoxním 

situacím, kdy populární hudební díla s textem, která byla od svého vytvoření vždy 

reprodukována jako jeden celek, byla autorskoprávně chráněna jen zčásti v závislosti  

na době úmrtí autorů. Příkladem mohou být slavné písně autorského tria Voskovec, 

Werich, Ježek. Voskovec a Werich byli spoluautory textů a 70letá doba trvání 

majetkových práv k tomuto literárnímu dílu tedy začala běžet 1. ledna 1982 – rok 

následující po smrti posledního ze spoluautorů. Jaroslav Ježek, autor hudebních děl, 

však zemřel již v roce 1942 a odpočet trvání majetkových práv započal  

již 1. ledna 1943. Zatímco tak dědicové Jaroslava Ježka přišli o majetková práva  

v roce 2013, dědicům Voskovce a Wericha ochranná lhůta vyprší až v roce 2052. 

Změnu (respektive návrat k právní úpravě podle autorského zákona  

č. 35/1965 Sb. v posledním znění) v tomto ohledu přinesla směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2011/77/EU, která byla do českého právního řádu 

implementována novelou autorského zákona č. 228/2014 účinnou od 7. 11. 2014. § 27 

odst. 6 novelizovaného autorského zákona tak nyní zní: „Doba trvání majetkových práv 

k hudebnímu dílu s textem, byla-li obě díla vytvořena pro účely užití ve spojení, končí,  

i když nejde o dílo spoluautorů (§ 8), 70 let od smrti poslední přeživší z následujících 

osob: autor textu a autor hudebního díla. Pro dílo hudebně dramatické se použije věta 

první obdobně.“85 

V případě dědiců Jaroslava Ježka se tak doba trvání majetkových práv nově 

prodlužuje do již zmiňovaného roku 2052. Kromě pozitivních dopadů na dědice 

majetkových práv však bude tato změna mít i mnohé negativní důsledky.  
                                                
84 Autorské právo. Ostrava: Sagit, 2009, ust. § 27 odst. 1 AZ, s. 18. ÚZ. ISBN 9788072087679.   
85 § 27 odst. 6 AZ. 
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Podle důvodové zprávy k této novele dojde pravděpodobně ke zvýšení licenčních 

odměn za užití hudebních děl s textem a dále je možné očekávat zdražení mnoha 

koncových produktů, např. vstupného na divadelní představení, notovin či samotných 

nosičů těchto spojených děl.86 V každém případě se domnívám, že nová úprava je  

přes možné negativní finanční dopady především spravedlivější, co se týče nároků 

autorů i jejich dědiců. Na druhou stranu lze uvažovat i o velice pragmatickém využití 

spojeného počítání doby ochrany. Pokud by autoři registrovali svá díla  

jako spoluautorská společně s o jednu či dvě generace mladšími autory, celková doba 

trvání ochrany majetkových práv by trvala i v jejich případě o několik desetiletí déle. 

Pokud však tato úprava povede ze stejných důvodů k větší mezigenerační spolupráci 

v hudebním průmyslu, myslím si, že pozitivní dopady na tuzemskou kulturu celkově 

převáží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
86 Důvodová zpráva k zákonu č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon 121/2000 Sb., autorský zákon. 
[online]. 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=70&CT1=0. 
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3. Interpretace hudebního díla výkonnými umělci 
 

Výkonní umělci jsou v oblasti hudebního průmyslu stejně nepostradatelní  

jako sami autoři. Jsou to oni, kdo hudbu – původní autorské dílo – interpretují  

a zprostředkovávají ji publiku. V této kapitole se proto budu zabývat nejprve osobou 

výkonného umělce a jeho tvůrčím uměleckým výkonem a dále obsahem práv, která 

v souvislosti s vytvořením uměleckého výkonu vznikají. Dalším tématem této kapitoly 

bude souběh a střet práv autorů a výkonných umělců, protože tato praktická otázka je 

pro oblast hudebního průmyslu velice důležitá, a nakonec i oblastí doby trvání práv 

k uměleckým výkonům, protože právě ta prošla v poslední době důležitými změnami. 

 

3.1 Výkonný umělec, umělecký výkon 
 

Autorský zákon stanoví, že výkonným umělcem je osoba, která vytvořila 

umělecký výkon. Stejně jako u autorství se zde jedná o faktickou činnost, a proto může 

být výkonným umělcem každá fyzická osoba bez ohledu na svéprávnost.87 Pokud tedy 

definičně osoba výkonného umělce závisí pouze na uměleckém výkonu, je důležité 

tento pojem blíže vymezit. Autorský zákon stanoví, že uměleckým výkonem je 

provedení uměleckého díla nebo výtvoru tradiční lidové kultury a dále demonstrativně 

vyjmenovává osoby, které takové dílo mohou provést (přičemž hudebníci jsou zde 

explicitně jmenováni). Naopak vědecká díla, která jsou jinak autorsky chráněnými díly, 

jsou z povahy věci vyloučena z provádění prostřednictvím uměleckých výkonů. 

V případě výtvorů tradiční lidové kultury platí výjimka z autorskoprávní ochrany  

ve veřejném zájmu, a to především z toho důvodu, že jejich autor není znám a realizace 

autorských práv je tak fakticky nemožná, nicméně z hlediska ochrany uměleckého 

výkonu zde není žádný rozdíl.88 Umělecká díla, autorská díla a autorskoprávně chráněná 

díla jsou tedy různé množiny, které se prolínají pouze částečně. Zatímco osoba autora 

definičně závisí na autorském díle jako jedinečném výronu jeho tvůrčích schopností, 

osoba výkonného umělce je stejně závislá na osobitém provedení jiného uměleckého 

                                                
87 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 644. ISBN 978-80-7179-608-4. 
88 Tamtéž, s. 82. 
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díla. Z hlediska autorského zákona se za výkonného umělce považují například herci, 

zpěváci, hudebníci, tanečníci, dirigenti, režiséři a další osoby, které tematicky sice 

spojuje provádění uměleckých děl, fakticky ale zasahují do obrovského množství 

uměleckých oblastí. Pro potřeby této práce, která se soustředí na oblast hudební, tedy 

bude termín výkonný umělec určitou zkratkou právě pro hudebníky (ať už zpěváky,  

či instrumentalisty), neboť právě jejich postavení nás zajímá.  

Interpretace sama o sobě se liší od tvorby především tím, že cílem této činnosti 

je přednést cizí výtvor podle interpretových nejlepších dovedností, ale i představ o tom, 

jak má toto dílo vypadat. Výkonný umělec netvoří dílo nové, přesto jsou v jeho 

uměleckém provedení vždy určité odlišnosti (od autorské představy), které vyplývají  

ze samotné osobnosti interpreta. Jednou z možných definic interpretace, kterou nabízí 

odborná literatura, je například tato: „Interpretace je základní hermeneutická operace, 

kterou lze specifikovat jako rozumění, výklad a užití.“89 Umělec se proto musí v první 

řadě pokusit dílo a autora pochopit a teprve v řadě druhé tyto pocity a dojmy 

interpretovat, a to ještě za užití svých technických dovedností, které výslednou podobu 

výkonu taktéž výrazně ovlivňují. Jak osobitou záležitostí je interpretace díla, dokládají 

například obrovské rozdíly v provedení Bachových klavírních skladeb předními 

světovými interprety. Glenn Gould, který je považovaný za jednoho z nejlepších 

klavíristů 20. století, v nahrávkách Bachových tzv. Goldbergových variací užívá velice 

střízlivě pedálu, jeho hra je disciplinovaná a pocitová dynamika i tempo jsou užívány 

relativně v malém množství. Tím vyniká polyfoničnost a matematická preciznost 

skladeb, což je rys typický pro Bachovu tvorbu obecně.90 Daniel Barenboim, taktéž 

světově uznávaný pianista a interpret, naopak provádí Bachovy variace mnohem volněji 

(ať už větší mírou užívání pedálu, či výraznějším rozvolňováním a stupňováním rytmu), 

čímž významově posouvá toto dílo blíže ke klasicistní hudbě.91 Lze se tedy pouze 

domnívat, že Gouldova verze je autentičtější, to ale nic neubírá uměleckému dojmu 

z Barenboimovy interpretace a nelze tvrdit, že by jedno provedení bylo lepší než druhé. 

                                                
89 HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995, s. 91.  
ISBN 80-205-0478-8. 
90 Viz záznam provedení Goldbergových variací (Glenn Gould, 1981). In YouTube.com [online]. 2012 
[cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: https://www.youtube.com/watch?v=CrPrJ0ih8Kc. 
91 Viz záznam provedení Goldbergových variací (Daniel Barenboim, 1992). In YouTube.com [online]. 
2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: https://www.youtube.com/watch?v=pXBAydcavdc. 
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Osobitý přínos interpreta v procesu provedení uměleckého díla je naopak tak určujícím 

prvkem uměleckého výkonu, že si zaslouží samostatnou právní ochranu a autorské 

právo tento přínos reflektuje. 

Význam výkonných umělců se ještě zvětšuje, uvědomíme-li si, že i sám autor je 

výkonným umělcem ve chvíli, kdy provádí své dílo na veřejnosti. I on při každém 

provedení promítá do interpretace svoji osobnost, proměnlivé pocity a nálady. Zažít 

naprosto stejný umělecký výkon je proto možné pouze ze záznamu, každá nová 

interpretace je originálem. 

 

3.2 Společná interpretace díla více výkonnými umělci 
 

V oblasti hudby je pravidlem situace, kdy je k interpretaci autorského díla 

hudebního potřebná součinnost více interpretů najednou. Vzhledem k tomu, že značná 

část právní úpravy uměleckých výkonů je v autorském zákoně řešena delegací  

na úpravu týkající se autorů, dalo by se očekávat, že i tato problematika bude pojata 

stejně a interpreti společně provádějící umělecký výkon by tak měli shodné postavení 

jako spoluautoři. Autorský zákon však nic takového nestanoví a vztahy v rámci 

hudebních těles nejsou nijak explicitně zákonem upraveny. Tím pádem je z právního 

hlediska umělecký výkon každého jednotlivého člena hudebního tělesa samostatným 

uměleckým výkonem, byť v praxi není způsobilý samostatného hospodářského 

využití.92 Zákon však pamatuje na tzv. společného zástupce výkonných umělců, který 

dopadá na zmiňovanou situaci. Hudební těleso si tedy pro případ nakládání s právy 

souvisejícími s právem autorským musí ustanovit společného zástupce, přičemž 

takovou osobou je ze zákona umělecký vedoucí tělesa, může jím však být i někdo jiný, 

rozhodne-li se tak většina souboru.93 Vzhledem k tomu, že tento zástupce vystupuje 

navenek za všechny interprety vůči třetím osobám, je vhodné, aby vzájemná práva 

(především otázka odměn) uvnitř hudebního tělesa byla upravena smlouvou, kterou pak 

bude i zástupce respektovat. 

                                                
92 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 647. ISBN 978-80-7179-608-4. 
93 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 125. 
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2. 
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Zajímavý rozměr tohoto právního stavu uvádí Telec a Tůma: „Pokud jde o vztah 

takovýchto výkonných umělců k věřiteli, je nutno přisvědčit, že se v důsledku povahy 

kolektivních uměleckých výkonů jedná o společné závazky, a to o společné závazky dílčí, 

nikoli solidární.“94 To v praxi znamená, že pokud hudební soubor nerealizuje  

své představení kvůli opomenutí svého člena, nemůže pořadatel akce požadovat 

eventuální náhradu škody po celém souboru, ale pouze po případném absentérovi, 

protože ostatní jednotliví členové byli připraveni provést své umělecké výkony jako 

součást výkonu společného.  

Zbývá podotknout, že sólisté (společně s dirigenty a režiséry) jsou 

z kolektivního zastoupení vzhledem k významu jejich postavení vyloučeni.95 

 

3.3 Výkonný umělec z hlediska AZ 
 

Jak již bylo zmíněno, je výkonným umělcem z hlediska autorského zákona 

fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon. Systematicky je právní úprava 

výkonných umělců zařazena do hlavy II AZ, která je nazvaná „Práva související 

s právem autorským“. Tímto je vyjádřena příbuznost těchto práv, protože umělecký 

výkon ze své povahy neexistuje bez díla.96 Stejně jako u autorského díla platí,  

že pro vznik uměleckého výkonu není potřeba zachytit jej na jakýkoliv nosič. Postačí 

pouhé objektivně vnímatelné vyjádření, byť pomíjivé, nicméně nefixace výkonu  

na nosič má mnohem větší dopad na exploataci než u díla autorského. Ve stejnou chvíli, 

kdy je dílo vyjádřeno, taktéž vznikají výkonnému umělci práva dle autorského zákona.97 

 

3.3.1 Osobnostní práva výkonných umělců 
 

I práva výkonných umělců lze rozdělit na práva osobnostní a majetková. Přesto 

byla cesta k tomuto shodnému členění mnohem delší než u práv autorů a až v roce 1996 

                                                
94 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 647. ISBN 978-80-7179-608-4. 
95 § 67 AZ. 
96 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 640. ISBN 978-80-7179-608-4. 
97 Tamtéž, s. 642. 
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přiznala smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech 

interpretům osobnostní práva jako jednu ze složek jejich práv.98 Osobnostními právy 

výkonných umělců jsou: 

• právo na zveřejnění uměleckého výkonu, 

• právo na označení původcovství, 

• ochrana integrity uměleckého výkonu. 

 

Katalog osobnostních práv výkonných umělců je tedy shodný s těmi autorskými, 

existují zde však určité distinkce a potřeba jasnější a jednotnější interpretace vedla 

zákonodárce k tomu, aby jednotlivá práva výkonných umělců explicitně popsal. 

Rozdílná je úprava například v oblasti označení původcovství. Toto právo totiž z dikce 

zákona nepřísluší všem výkonným umělcům, ale pouze sólistovi, dirigentovi, 

sbormistrovi a divadelnímu režisérovi.99 V ostatních případech mají výkonní umělci 

pouze právo na uvedení společného jména, označení či značky. Pro oblast hudebního 

průmyslu tedy platí, že kapela nemůže spravedlivě požadovat, aby bylo v případě 

záznamu nebo přenosu jimi provedeného uměleckého výkonu uváděno jméno všech 

členů kapely (pokud nejsou zároveň i autory). Pro soulad se zákonem postačí, bude-li 

výkon označen společným názvem hudebního tělesa. Zákon však zároveň pro pořádek 

uvádí, že nic nebrání dohodě mezi výkonnými umělci a uživateli o jiném způsobu 

uvedení jména, tedy i o možném výčtu všech členů hudební skupiny.100  

Dalším velice důležitým rozdílem v koncepci ochrany práva na označení je 

určitá relativizace výkonu tohoto práva na označení v případě výkonných umělců. 

Autorský zákon v ustanovení § 70 odst. 3 uvádí, že s ohledem na okolnosti užití 

uměleckého výkonu nelze označení vždy spravedlivě požadovat. Vzhledem k tomu,  

že v zákonné úpravě autorského práva na označení tato formulace chybí, logickým 

výkladem dovodíme, že autora je třeba uvádět vždy, zatímco výkonné umělce ne. Pokud 

je tedy například v rozhlasovém vysílání užit výkon zpěváka doprovázeného  

                                                
98 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových 
záznamech Ženeva, 1996. In Česko. Sdělení Ministerstva zahraničí ze dne 21. května 2002. In Sbírka 
mezinárodních smluv, Česká republika. 2002, částka 21, s. 9525–9553. 
99 § 70, odst. 2 AZ. 
100 Tamtéž. 
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tzv. doprovodnou kapelou, bude v souladu se zákonem, když bude uvedeno jméno 

zpěváka, ale kapely již ne.101 

I ochrana integrity uměleckého výkonu je pojmově úžeji koncipovaná, než jak je 

tomu v případě integrity autorských děl. Do roku 2006 existovala v této otázce úprava 

podobná a autorský zákon zakazoval užití uměleckého výkonu způsobem snižujícím 

jeho hodnotu.102 Jednalo se tedy o zákaz dehonestace uměleckého výkonu, stejně tak 

jako je podle současné právní úpravy zakázána dehonestace autorského díla. V souladu 

s mezinárodní smlouvou WIPO však byla tato ustanovení novelizována zákonem  

č. 216/2006. Podle aktuálního znění má tak výkonný umělec: „právo na ochranu  

před každým znetvořením, zkomolením, nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla 

na újmu jeho pověsti.“103 Současná právní úprava tedy vychází ze zákazu dehonestace 

výkonného umělce, přičemž toto kritérium je významově poněkud užší.104 Výkonní 

umělci proto nemohou bránit své umělecké výkony proti jakýmkoliv zásahům  

a změnám, ale pouze proti takovým, které by byly na újmu pověsti umělců samotných. 

Jako příklad zásahu, kterému výkonný umělec nemůže bránit, je zvukový mastering,  

při kterém někdy dochází i k výrazným změnám, těžko by ale šlo usuzovat, že by 

poškozovaly pověst interpretů.105 Přes toto nerovné postavení výkonných umělců  

a autorů zde existuje možnost, jak se bránit zásahům do uměleckých výkonů. Je však 

možná pouze skrze ochranu výlučných práv majetkových, resp. jejich neposkytnutím. 

Ochrana integrity uměleckých výkonů však nepůsobí pouze navenek vůči 

uživatelům. Ustanovení AZ § 70 odst. 4 in fine stanoví, že výkonní umělci jsou povinni 

brát na sebe vzájemný ohled, pokud vytváří společný umělecký výkon v rámci jednoho 

tělesa. Zákon zde pamatuje i na ty situace, kdy by například doprovodná kapela 

úmyslně (žertem) nebo i neúmyslně (nedostatečnou přípravou) kazila společné 

vystoupení. V takovém případě by se z právního hlediska o zásahu do integrity 

kolektivního uměleckého výkonu a tím pádem i do pověsti samotných výkonných 

umělců (například sólisty) dalo uvažovat. 

                                                
101 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckovy 
komentáře, s. 127. ISBN 978-80-7400-432-2. 
102 Tato definiční změna byla provedena novelou autorského zákona č. 216/2006 Sb. 
103 § 70, odst. 4 AZ. 
104 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 653. ISBN 978-80-7179-608-4. 
105 Tamtéž. 
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3.3.2 Majetková práva výkonných umělců 
 

I k majetkovým právům výkonných umělců přistupuje autorský zákon v zásadě 

analogicky jako v případě autorských práv, s tím, že některá práva koncipuje obsahově 

odlišně. Primárně lze majetková práva rozdělit na dvě skupiny: 

• právo umělecký výkon užít a 

• právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zvukového záznamu 

pro osobní potřebu a právo na tzv. doplňkovou odměnu. 

 

Právo umělecký výkon užít představuje základní složku majetkového využití 

práv výkonných umělců a autorský zákon (podobně jako u práva užít autorské dílo) 

uvádí několik způsobů, jak lze toto právo realizovat. Jedná se o vysílání a jiné sdělování 

živého výkonu veřejnosti, pořízení záznamu živého výkonu, sdělování a rozmnožování 

zaznamenaného výkonu a dále o rozšiřování, pronájem a půjčování rozmnoženin 

zaznamenaného výkonu.  

S novelou autorského zákona č. 216/2006 přibyl k autorskému právu dílo užít  

§ 12 odst. 5, který stanoví, že uvedený výčet způsobů využití díla je pouze 

demonstrativní, přičemž dle důvodové zprávy k této novele vycházela potřeba upřesnit 

demonstrativnost výčtu z rozporných výkladů zákona.106 Zatímco u autorských děl je 

tedy explicitně demonstrativní výčet stanoven, v případě práva užít umělecký výkon 

takové ustanovení nenajdeme. Výčet obsažený v § 71 odst. 2 AZ je tedy taxativní, 

nicméně je třeba podotknout, že je skutečně vyčerpávající a nelze si reálně představit 

způsob užití uměleckého výkonu, který by nespadal do jedné z uvedených kategorií. 

Z hlediska výkonných umělců a využití jejich majetkových práv je velice 

důležité právo na záznam živého výkonu. Z podstaty uměleckého výkonu vyplývá, že se 

jedná o efemérní jev, který je přítomný pouze v konkrétní chvíli resp. určitém časovém 

úseku a nelze ho nikdy opakovat. Proto je fixace výkonu na záznam základním 

předpokladem pro další nakládání s vytvořeným výkonem. Přestože má však výkonný 

umělec výhradní právo udělit k záznamu svého výkonu souhlas (či nesouhlas), musíme 
                                                
106 Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb., se kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [online]. 2014 [cit. 2014-11-19].    Dostupný z WWW:  
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1111&CT1=0. 
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mít na paměti, že i v oblasti práv souvisejících s právem autorským se v určitých 

případech aplikuje režim tzv. volného užití. Pokud tedy na koncertě divák natáčí 

zvukový (či audiovizuální) záznam uměleckého výkonu se záměrem užívat takový 

záznam pro osobní potřebu, nijak neporušuje práva vystoupivších výkonných umělců.  

Všechny další způsoby užití uměleckého výkonu se vážou na vzniklý záznam. 

Stejně jako v případě práva autorského, i zde pamatuje autorský zákon na rozšiřování 

(převodem vlastnického práva k nosiči záznamu), pronájem a půjčování rozmnoženin. 

V nehmotné podobě pak může být záznam uměleckého výkonu šířen po drátě  

i bezdrátově, a to jak ve formě přímého přenosu (který je z hlediska zákona sdělováním 

veřejnosti), tak záznamu. 

Při výkonu práva užít umělecký výkon se v praxi velice často uplatňuje 

zastupování kolektivním správcem, kterým je v případě výkonných umělců 

INTERGRAM.107 

Stejně jako autorům přiznává autorský zákon i výkonným umělcům  

tzv. náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého 

výkonu pro osobní potřebu. Jak již bylo řečeno, souvisí tato odměna s poplatky 

z prázdných paměťových médií a subjektem povinným vybírat a následně rozdělovat 

tyto poplatky je kolektivní správce. Stejně tak platí obdobně pro výkonné umělce  

i ustanovení § 25a AZ, podle kterého mají právo na odměnu v souvislosti s pronájmem 

originálu nebo rozmnoženiny zvukového záznamu. 

Novinkou v oblasti odměn výkonných umělců je tzv. roční doplňková odměna, 

která byla do autorského zákona zavedena novelou č. 228/2014 Sb. Tato novela se 

velkou svojí částí nesla v duchu posílení ochrany práv výkonných umělců a doplňková 

odměna je jedním z důsledků prodloužení trvání ochrany práv interpretů, která bude 

zmíněna níže. Institut roční doplňkové odměny míří na situaci, kdy studiový hudebník 

nahrál zvukový záznam svého uměleckého výkonu za jednorázovou odměnu, a přestože 

mu od té chvíle začala běžet 50letá lhůta ochrany majetkových práv, hudebník je 

fakticky už nemohl nijak vykonávat. Nový odst. 4 § 71 AZ proto stanoví, že v takových 

případech náleží muzikantům doplňková odměna za: „každý celý rok počínaje 

kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, ve kterém uplynulo 50 let ode 
                                                
107 Ministerstvo kultury České republiky. Rozhodnutí sp. zn. 3209/2001 ze dne 22. března 2001, o udělení 
oprávnění k výkonu kolektivní správy [online]. INTEGRAM, o. s. [cit. 2014-11-19]. Dostupný z WWW: 
http://www.intergram.cz/files/opravneni-intergram.jpg. 
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dne, kdy byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo… sdělen veřejnosti“.108 Zákon 

dále dodává, že této odměny se výkonný umělec nemůže vzdát. Na tuto úpravu dále 

navazuje nový § 76a, který stanoví, že výrobce zvukového záznamu bude povinen  

na tyto doplňkové odměny odvádět 20 % příjmů. Dá se tedy očekávat, že výsledné 

tantiémy pro muzikanty nebudou úplně zanedbatelné. 

 

3.4 Doba trvání práv výkonných umělců 
 

Umělecký výkon a autorské dílo přináší svým vznikem jejich původcům některá 

podobná práva, režim právní ochrany je nicméně koncipován odlišně. Stejně tak 

najdeme podstatné rozdíly i v oblasti lhůty trvání práv, a to jak v otázce jejich délky, tak 

i v počátku počítání této lhůty. Jak již bylo uvedeno, osobnostní i majetková práva 

autorská vznikají společně se vznikem autorského díla a trvají po celou dobu autorova 

života. Osobnostní práva se smrtí autora zanikají, majetková práva však trvají dalších 

70 let (přičemž lhůta začíná běžet počátkem roku následujícího po smrti autora) a svědčí 

tak autorovým dědicům. Zatímco trvání osobnostních práv k uměleckému výkonu je 

upraveno stejně jako v případě práv autorských (autorský zákon zde § 74 odkazuje  

na úpravu osobnostních práv autorských), majetková práva interpretů jsou upravena 

odlišně. Tato oblast byla navíc v nedávné době novelizovaná v souvislosti s přijetím 

evropské směrnice 2011/77/EU. Předchozí úprava, ze které vycházel do roku 2014  

i tuzemský autorský zákon, stanovila 50letou dobu trvání majetkových práv  

od vytvoření uměleckého výkonu. Byl-li však v této době pořízen záznam výkonu, 

trvala majetková práva dalších 50 let od zveřejnění takového záznamu. Mohlo tak 

snadno dojít k paradoxní situaci, kdy ještě za života výkonného umělce vypršela doba 

ochrany jeho majetkových práv a umělecký výkon byl nadále chráněn již jen právy 

osobnostními. 

Evropská směrnice však nově rozdělila umělecké výkony na dvě kategorie, a to 

podle toho, zda je lze zaznamenat na zvukový záznam, nebo ne. Je otázkou, proč 

k tomuto kvalitativnímu rozdělení došlo. Preambule směrnice uvádí, že: „Společensky 

uznávaný význam tvůrčího přínosu výkonných umělců by se měl odrážet v úrovni 

ochrany, která by uznávala jejich tvůrčí a umělecký přínos… Výkonní umělci obvykle 
                                                
108 § 71 AZ. 
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zahajují svou kariéru v mladém věku a stávající doba ochrany 50 let vztahující se  

na záznamy výkonů často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto  

ke konci svého života zažívají někteří výkonní umělci propad příjmů.“109 V článku 7 pak 

směrnice uvádí, že z těchto (a jiných) důvodů by měla být doba ochrany záznamů 

výkonů i zvukových záznamů prodloužena na 70 let. Ve zbylém textu je však řeč již 

pouze o záznamech zvukových a tomuto rozdělení odpovídá i přijatá novela autorského 

zákona č. 228/2014 Sb. Dochází tedy k určitému zvýhodnění muzikantů, u kterých 

k prodloužení doby ochrany (na rozdíl od jiných výkonných umělců) došlo. 

Podle právní úpravy platné od 7. 11. 2014 tedy stále majetková práva výkonného 

umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu. Pokud však v průběhu této doby dojde 

k oprávněnému vydání zvukového záznamu nebo jeho oprávněnému sdělení veřejnosti, 

začíná běžet nová, 70letá lhůta. V případě jiných než zvukových záznamů zůstává 

zachována lhůta 50 let. V praxi tato úprava znamená, že by mohla majetková práva 

hudebních interpretů trvat až 121 let, a to v případě, kdy by výkonný umělec vytvořil 

umělecký výkon, který by nahrál, ale tento záznam by vydal (nebo sdělil veřejnosti)  

až poslední rok běžící 50leté lhůty. Tato úvaha je však čistě hypotetická, protože 

majetkové využití uměleckého výkonu je vzhledem k jeho podstatě do velké míry 

závislé právě na jeho zaznamenání. I v případě (který je mnohem blíže realitě), kdy by 

kapela hrála na koncertech stále stejnou skladbu a až po 50 letech by se rozhodla vydat 

ji na zvukovém záznamu, by zmiňovaná úvaha neplatila. Jak již bylo zmíněno, 

umělecký výkon je ze své podstaty neopakovatelný a tak platí, že každé zahrání skladby 

na veřejnosti je novým, svébytným uměleckým výkonem.  

Co se týče postmortální ochrany práv výkonných umělců, platí v zásadě stejná 

úprava jako u děl autorských. Zatímco osobnostní práva se smrtí výkonného umělce 

zanikají a dědicům v případě zásahů do uměleckého výkonu zbývá pouze tzv. pietní 

ochrana osobnosti interpreta110, majetková práva předmětem dědické sukcese jsou.  

Na rozdíl od majetkových práv autorských však smrt výkonného umělce není 

                                                
109 Evropská společenství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, 
kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 
souvisejících. [online]. EUR-Lex [cit. 2014-11-20]. Dostupný také z WWW: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0077&qid=1418849574785&from=CS. 
110 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 159-160. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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skutečností, která by měla vliv na běh lhůty ochrany. Do pozůstalosti tedy bude 

zahrnuta pouze ta část lhůty, kterou výkonný umělec nevykonal za svého života. 

 

3.5 Souběh a střet práv výkonných umělců s právy autorskými 
 

Pro oblast hudby je typické, že osoba autora je v procesu exploatace hudebního 

díla s výkonným umělcem nerozlučně spjata. Na rozdíl od jiných oblastí umění 

(například výtvarného) se provedení autorského díla hudebního prostřednictvím 

uměleckého výkonu předpokládá. V případě, že autor sám své hudební dílo zahraje  

(ať už veřejně, nebo na záznam), stává se zároveň výkonným umělcem, který 

interpretuje vlastní autorský výtvor. Dochází tedy k souběhu jeho autorských práv 

s právy k jím předvedenému uměleckému výkonu, přičemž vzhledem k tomu,  

že subjektem obou množin práv je jedna osoba, není reálně možné, aby došlo 

k jakýmkoliv sporným situacím.  

V hudebním průmyslu je však zároveň velice častá druhá varianta, tedy  

že výkonný umělec interpretuje autorské dílo cizí. Provedení hudebního díla interpretem 

je realizací autorského majetkového práva dílo užít. Děje se tak prostřednictvím licenční 

smlouvy mezi autorem a uživatelem autorského díla (tím bude typicky pořadatel 

koncertu nebo například hudební vydavatelství, výjimečně i sám interpret), která sice 

může být uzavřena i ústně, pro větší právní jistotu však nelze než doporučit písemnou 

podobu. I po jasném vymezení právního rámce užití hudebního díla však existuje 

množství situací, které mohou mezi autorem a výkonným umělcem vytvářet neshody. 

První z nich je autorský dohled. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.1.3, je důležité,  

aby autor toto právo realizoval v rozumných intencích a výkonné umělce zbytečně 

nešikanoval svými připomínkami k provedení hudebního díla. Dá se předpokládat,  

že pokud už dojde k vytvoření smluvního vztahu mezi autorem a interpretem, existuje 

mezi nimi alespoň elementární důvěra a shoda ohledně toho, jak výsledné provedení 

díla bude vypadat.  

Rozdílné názory na interpretaci se však mohou objevit i v procesu nastudování 

díla. Antonín Dvořák v roce 1895 zkomponoval Koncert pro violoncello a orchestr  

č. 2 h moll, který věnoval slavnému českému violoncellistovi Hanuši Wihanovi,  
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a předpokládal také, že Wihan toto dílo poprvé provede. Mezi hudebníky však později 

došlo ke konfliktu, protože Wihan si na Dvořákův vkus až příliš volně stylizoval svůj 

violoncellový part. Nakonec se tedy oba umělci profesně rozešli a premiéru odehrál 

Angličan Leo Stern.111  

Názor na správnost interpretace přitom nelze výkonnému umělci upírat, protože 

právě osobitost provedení autorského díla je základním definičním znakem uměleckého 

výkonu. Hudební historie nakonec zná stovky příkladů, kdy teprve interpretace přinesla 

původnímu autorskému dílu celosvětovou slávu. Příkladem může být skladba Hound 

Dog od zpěvačky s pseudonymem Big Mama Thornton, kterou v roce 1956 proslavil 

Elvis Presley. Píseň Twist and Shout asi každý zná v podání kapely The Beatles. 

Originál však nahrála o tři roky dříve, v roce 1961, kapela The Top Notes. Stejně tak 

celosvětový hit I Will Always Love You od Whitney Houston (single natočený jako 

součást soundtracku k neméně úspěšnému filmu Osobní strážce) složila zpěvačka  

a skladatelka Dolly Parton o téměř dvacet let dříve. Tyto tzv. covery jsou z právního 

hlediska umožněny právě licenčním poskytnutím autorského práva dílo užít, přičemž  

ve všech zmiňovaných případech se jedná o hudební díla s textem a je tedy třeba,  

aby souhlas poskytli nejen autoři hudby, ale i textu. Tyto příklady zároveň dokazují,  

že autoři by měli v případě udělování souhlasu s interpretací svých děl pečlivě dbát na 

výši nebo způsob výpočtu své odměny tak, aby později nelitovali zmařených šancí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll, op. 104. Český rozhlas [online]. 1997–2014  
[cit. 2014-12-11]. Dostupný z: http://www.rozhlas.cz/socr/skladby/_zprava/616153. 
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4. Exploatace hudebního díla 
 

Pojem exploatace hudebního díla zahrnuje širokou škálu činností, jejichž 

společným jmenovatelem je nakládání s dílem za účelem jeho zužitkování. Majetková 

práva k hudebnímu dílu totiž přináší svým autorům i hospodářské využití, které je  

pro umělce neopominutelné. Tvůrčí svoboda, tedy nezávislost umělce na jiných 

osobách, totiž i hospodářskou stránku zahrnuje. Je na autorovi, jak dokáže 

hospodářského potenciálu svého díla využít, a stejně tak tomu je i v případě uměleckých 

výkonů interpretů. Autorské právo sice instituty potřebné k exploataci autorských děl 

obsahuje, nakonec ale vždy záleží jen na osobách, kterým předmětná práva svědčí, jak 

s nimi dokážou nakládat a samozřejmě i jak je dokážou prosadit. Podobně jako v jiných 

oblastech soukromého práva i pro právo autorské platí klasická římskoprávní zásada 

vigilantibus iura scripta sunt, tedy že práva svědčí pouze těm, kteří se o ně náležitě 

starají.  

Pro hudební díla je typická exploatace ve formě jejich veřejné produkce a dále 

skrze zvukové záznamy. V této kapitole proto rozeberu tyto oblasti, a to především 

s ohledem na právní rozměr věci s přihlédnutím k možným problematickým a sporným 

situacím. V podkapitole „Smluvní dispozice s právy autorů a výkonných umělců“ bude 

představena licenční smlouva a její podtypy jako základní prostředky k hospodářskému 

využití hudebních děl prostřednictvím třetích osob a nakonec se zmíním o specifickém 

fenoménu moderní hudby – remixech. 

 

4.1 Veřejná produkce 
 

Pohledem autorského práva je veřejná produkce sdělováním díla veřejnosti, 

které patří mezi výlučná majetková autorská práva.112 V procesu materializace díla je 

zde nezbytným článkem výkonný umělec, který v reálném čase dílo interpretuje. Z jeho 

pohledu se jedná o výkon práva užít umělecký výkon a z hlediska exploatace tvůrčích 

výsledků zde proto typicky dochází k souběhu ochrany práv autorských a práv 

                                                
112 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 236. ISBN 978-80-7179-608-4. 
 



 
53 

výkonných umělců. Nelze také opomenout další osoby, jež se na veřejné produkci 

mohou podílet a kterým autorský zákon přiznává vznik specifických práv. Jedná se 

především o výrobce zvukového záznamu, jemuž k takto pořízené nahrávce vznikají 

majetková práva, která budou podrobněji rozebrána v souvislosti s nahráváním 

hudebních děl. Veřejnou produkci lze pojmově rozdělit na provozování živé  

a provozování ze záznamu. 

 

4.1.1 Živá produkce 
 

Živé provozování hudby je pravděpodobně nejčastějším způsobem sdělování 

hudebních děl veřejnosti. Důvodem je především menší finanční i organizační zátěž 

v porovnání s vytvořením studiové nahrávky, ale i touha interpretů po bezprostředním 

kontaktu s publikem. Živá interpretace hudby je z právního hlediska umožněna 

autorským majetkovým právem dílo užít, přičemž takovým právem musí disponovat 

provozovatel. Legální definice této osoby v současném znění autorského zákona chybí, 

v původním znění však byl provozovatel veřejné hudební produkce zmíněn 

v ustanovení § 100 odst. 5 jako: „...provozovatel provozovny či jiného prostoru, jestliže 

k takovému provozování provozovnu či jiný prostor poskytne a nesdělí příslušnému 

kolektivnímu správci údaje potřebné pro určení totožnosti provozovatele hudební 

produkce.“113 

Jedná se tedy o osobu, která je odpovědná za zpřístupňování autorsky 

chráněných děl veřejnosti, a to jak z hlediska organizace koncertu po technické  

i finanční stránce, tak z hlediska nutnosti oprávněného nabytí práv k veřejnému 

provozování díla (typicky organizátor koncertu). Provozovatel prostoru, kde se bude 

hudební produkce realizovat, musí poskytnout kolektivnímu správci potřebné informace 

a součinnost k tomu, aby byla zjištěna totožnost provozovatele veřejné hudební 

produkce. V případě, že by tato osoba nebyla zjištěna, vychází se (dnes už pouze 

pomocí výkladu a ustálené judikatury) z právní domněnky, že takovou odpovědnou 

                                                
113 Česko. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000, autorský zákon, v původním znění. In Sbírka zákonů, 
Česká republika. 2000, částka 36, s. 1659–1685. ISSN 1211-1244. 
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osobou je právě provozovatel prostoru, kde se hudební produkce realizuje.114 

Odpovědnost za získání práv potřebných k realizaci hudební produkce skládající se 

z děl cizích autorů tak leží převážně na provozovateli resp. organizátorovi koncertu.  

I výkonní umělci však musí s těmito osobami spolupracovat. Podle § 100 odst. 5 jsou 

povinni alespoň 20 dnů před realizací produkce předložit osobě provozovatele  

tzv. playlist, tedy seznam skladeb včetně jmen autorů, tak, aby tento seznam mohl 

provozovatel předat kolektivnímu správci nejméně 10 dnů před plánovanou produkcí, 

přičemž tato povinnost platí pro provozovatele bez ohledu na to, zda budou v rámci 

veřejné hudební produkce interpretována díla kolektivně zastupovaných autorů,  

či nikoli. Kolektivní správce (v tomto případě OSA – Ochranný svaz autorský) následně 

podle sazebníku vypočítá výši autorské odměny, kterou je pořadatel povinen uhradit. 

Odměna se vypočítává na základě předpokládaného počtu návštěvníků a podle výše 

průměrného vstupného bez DPH a pohybuje se přibližně v rozmezí 10–20 % 

z celkových tržeb za vstupné.115 Takto vybrané odměny následně kolektivní správce 

rozdělí mezi autory podle Rozúčtovacího řádu.116 S novelou autorského zákona z roku 

2005 však došlo k významné změně týkající se oznamovací povinnosti provozovatelů. 

Zatímco dříve platila právní fikce, že pokud provozovatel neoznámí alespoň 10 dnů 

před konáním hudební produkce kolektivnímu správci playlist vystupujících, má se  

za to, že na akci došlo k užití děl kolektivně spravovaných, současné znění autorského 

zákona toto ustanovení postrádá.117 Chybějící úprava této paušalizované odměny v praxi 

znamená, že pro kolektivního správce je v současnosti mnohem složitější realizovat 

sankce v případě neautorizované produkce spravovaných hudebních děl, protože by 

musel prokazovat, že v rámci hudební produkce kolektivně spravovaná díla zazněla. Je 

důležité mít na paměti, že veřejnou hudební produkcí je myšlen skutečně každý způsob 

provozování autorsky chráněných děl na veřejnosti. V sazebníku OSA je proto 

explicitně uveden i poplatek za hudební produkci na obřadech (svatby, pohřby, 

                                                
114 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 237. ISBN 978-80-7179-608-4. 
115 OSA. Sazebník autorských odměn. s. 13-14. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/120391/sazebnik_osa2014_a5a.pdf. 
116 OSA. Rozúčtovací řád. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/124423/osa-rad2014.pdf. 
117 Česko. Zákon č. 81 ze dne 21. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,  
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), § 100 odst. 5. 
In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 23, s. 658–659. 
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promoce), který činí paušálně 43 Kč, ale i za pouliční produkci, za niž by měl účinkující 

odvést na autorských odměnách 190 Kč za den.118 

Druhou stranou věci je však praktická realizace a vymahatelnost stanovených 

odměn. OSA zaměstnávala k 31. 12. 2013 182 zaměstnanců.119 OSA sice současně 

pověřuje rozsáhlou činností externí advokáty, nicméně denní počet všech jednotlivých 

hudebních produkcí na území ČR bude jistě několikanásobně vyšší (nehledě na to,  

že v gesci OSA je navíc i mezinárodní spolupráce se zahraničními kolektivními správci)  

a není tedy ani v personálních silách kolektivního správce zajistit komplexní přehled  

o všech užitích kolektivně spravovaných děl. Jako autor a interpret mohu i z vlastní 

zkušenosti uvést, že s odváděním autorských odměn především za menší hudební akce 

(koncerty v rámci barů, restaurací) se setkávám naprosto výjimečně. 

OSA se však snaží pořadatele veřejných hudebních produkcí motivovat  

ke spolupráci formou slev za řádné splnění všech povinností. Podle sazebníku je 

v takovém případě snížena autorská odměna o 30 %.120 Pomineme-li, že sleva za řádné 

plnění povinností je z logického hlediska iracionální, neboť z povahy slevy vyplývá,  

že by měla být poskytována spíše za mimořádné (nadstandardní) plnění povinností, 

v praxi může velice jednoduše dojít k tomu, že ač se pořadatel všechny náležitosti řádně 

splnit pokusí, jeho snaha vyjde vniveč. K tomu pouze stačí, aby kapela zahrála  

tzv. písničku na přání. Často se bude jednat o skladbu, která není součástí plánovaného 

programu a z právního hlediska pak platí, že pořadatel dodal kolektivnímu správci 

neúplný seznam skladeb a nemá nárok na plnou výši slevy.121 

Zbývá posoudit, jaká je v rámci veřejné hudební produkce situace autorů, kteří 

nejsou zastupovaní kolektivním správcem. Z pohledu pořadatele koncertu se nic 

nemění, protože je povinen předat OSA k posouzení seznam skladeb v každém případě. 

Pokud je však v playlistu část skladeb od nezastupovaných autorů, OSA tuto skutečnost 

zohlední slevou na autorských odměnách. V případě, že jsou všechny skladby  

od nezastupovaných umělců, nemusí sice pořadatel odvádět OSA žádný poplatek,  

                                                
118 OSA. Sazebník autorských odměn, s. 14. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/120391/sazebnik_osa2014_a5a.pdf. 
119 OSA. Výroční zpráva OSA 2013. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW:    
http://www.osa.cz/media/121525/výroční zpráva osa 2013_final.pdf 
120 OSA. Sazebník autorských odměn, s. 6. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/120391/sazebnik_osa2014_a5a.pdf. 
121 Tamtéž. 
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to ovšem neznamená, že by takoví autoři neměli nárok na autorskou odměnu. Její výše 

však v dané situaci bude předmětem individuální dohody mezi autorem a pořadatelem. 

 

4.1.2 Produkce ze záznamu 
 

Základní odlišnost produkce záznamu oproti živé hudbě je ve způsobu emise 

materializace díla, jejímž původcem není hrající výkonný umělec, ale přehrání 

zvukového záznamu prostřednictvím reprodukční techniky.122 Tento způsob emise 

zahrnuje v oblasti hudebních děl jak podkresovou hudbu v restauracích a barech (včetně 

tzv. jukeboxů), tak „živé“ hraní DJ na diskotékách. V každém případě zde na rozdíl  

od živé hudební produkce dochází k exploataci práv autorů, výkonných umělců, kteří 

záznam nahráli, i výrobců tohoto zvukového záznamu. Druhým zásadním rozdílem je, 

že tento způsob využívání hudebních děl je realizován v režimu tzv. rozšířené kolektivní 

správy. To znamená, že OSA, jako kolektivní správce pověřený k výběru autorských 

odměn, zde ze zákona zastupuje i jinak nezastupované nositele práv, pokud uděluje 

provozovateli hromadnou licenční smlouvu. Ta je přitom v praxi velice často uzavíraná, 

protože provozovateli umožňuje užít jakoukoliv skladbu z repertoáru OSA, čímž 

představuje administrativní zjednodušení v procesu využívání hudebních děl. 

Nezastupovaní autoři  však mohou účinky této smlouvy vyloučit v konkrétním případě 

anebo i pro všechny ostatní případy.123  

Kromě toho, že prostřednictvím kolektivních správců získají autoři i výkonní 

umělci určitou autorskou odměnu, se právní úprava i problematika hudby provozované 

ze záznamu dotýká především samotných provozovatelů, tedy majitelů (nebo nájemců) 

barů, restaurací a jiných zařízení, kde je prostřednictvím reprodukční techniky 

umožněno sdělování hudebních děl veřejnosti. Pro potřeby této práce, která je zaměřena 

především na osobu autora a výkonného umělce, je však nutné zmínit, že do oblasti 

reprodukované hudby částečně spadá i tvorba již zmiňovaných DJ. Jejich tvorba se dá 

rozlišit na dva základní způsoby. První, kreativnější, zahrnuje vlastní tvorbu 

elektronické hudby za současného užívání samplů a z autorskoprávního hlediska je tedy 

nutné, aby si DJ vyžádal souhlas s užitím části díla (resp. výkonu a záznamu)  
                                                
122 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 243. ISBN 978-80-7179-608-4. 
123 Tamtéž, s. 245. 
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pro potřebu vzniku díla nového (problematika remixů je předmětem kapitoly 4.4).  

Druhou variantou je pouhé řazení celých hudebních děl do určitého programu a jejich 

následné přehrávání ze záznamu. I toto uspořádání je však duševní činností  

a z autorskoprávního hlediska může být relevantní: „O tvůrčí činnost vedoucí ke vzniku 

souborného díla jako předmětu ochrany autorským právem se bude však jednat jen 

tehdy, půjde-li o takovou tvůrčí činnost, jejímž výsledkem bude specifický výtvor 

(duševní plod) osobnosti uspořadatele, spočívající v jeho statisticky jedinečném  

nebo alespoň původním osobitém ztvárnění celostního uspořádání souboru  

ze zařazených jednotlivých prvků, včetně tvůrčího výběru těchto prvků.“124 

V případě, že uspořadatel dosáhne výše zmíněné úrovně tvůrčí činnosti, stává se 

jeho výtvor souborným dílem a jeho tvůrce k němu získává autorská práva  

za současného zachování všech autorských práv jednotlivých hudebních děl zařazených. 

To v praxi znamená, že autor souborného díla je závislý na podmínkách poskytnutí 

autorských práv od autorů jednotlivých zařazených děl. Lze proto doporučit,  

aby v licenční smlouvě, kterou bude autor díla souhlasit se zařazením do díla 

souborného, byly i řešeny podmínky užití tohoto díla tak, aby uspořadatel nemusel  

při jakékoliv dispozici se svým dílem vyžadovat souhlas autorů všech jednotlivých 

děl.125 

 

4.2 Nahrání hudebního díla 
 

Nahrání hudební skladby je dalším krokem v procesu exploatace autorských děl 

i uměleckých výkonů. Jak již bylo řečeno, některé způsoby využití jsou na zvukovém 

záznamu z podstaty věci závislé, a to především v případě uměleckých výkonů, jejichž 

dlouhodobé hospodářské využití je bez nahrání nemožné. Předtím než se muzikant 

rozhodne své výkony nahrát na zvukový záznam, je nutné uvědomit si, že tato 

skutečnost je relevantní i z pohledu autorského práva. V procesu nahrání zaprvé 

                                                
124 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 59. ISBN 978-80-7179-608-4. 
125 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckovy 
komentáře, s. 10. ISBN 978-80-7400-432-2. 
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vznikají určitým osobám specifická práva, zároveň se zásadně mění možnosti 

exploatace tvůrčích výkonů umělců a je dobré být na tuto situaci připraven. 

 

4.2.1 Proces nahrání hudebního díla 
 

Lze jen doporučit, aby měli autoři a interpreti chystající se nahrát své skladby 

v první řadě ujasněno, komu náleží jaká práva a kdo je jak bude vykonávat. Především 

v případě početnějších hudebních těles může být tato otázka problematická  

co do tvůrčího přínosu jednotlivých členů. Kromě autorských práv by měli mít 

muzikanti jasnou představu i o tom, jak budou vykonávat práva k uměleckému výkonu, 

který se chystají provést v nahrávacím studiu, a to zase především z hlediska 

procentuálního podílu na potenciálním budoucím výnosu z exploatace.  

Prvním právním krokem ve vztahu mezi muzikanty a nahrávacím studiem by 

mělo být uzavření smlouvy, která bude závazným podnětem k výrobě zvukového 

záznamu. V úvahu připadá například smlouva o dílo, příkazní smlouva či smlouva 

mandátní. Mnohem častěji však autoři a interpreti uzavřou smlouvu s hudebním 

vydavatelstvím. Ta se v dnešní době starají o kompletní servis související jak 

s procesem nahrání hudebních děl, tak i s marketingovou stránkou. V takovém případě 

neuzavírají smlouvu s nahrávacím studiem sami autoři nebo interpreti, ale přímo 

hudební vydavatelství, které se stává i výrobcem zvukového záznamu. Samotné 

nahrávání skladby je procesem, který může být otázkou hodin, ale i dní či měsíců. 

Rozhodujícím faktorem je především objem finančních prostředků, který má kapela  

na vytvoření záznamu k dispozici, ale i představa o tom, do jaké míry se bude studiový 

mistr zvuku podílet na finální podobě díla. Zaznamenání uměleckých výkonů je totiž 

pouze první fází umožňující další práci na nahrávce, kterou představuje tzv. mix  

a mastering. Jejich základním smyslem je editace nahrávky tak, aby zněla optimálně při 

poslechu z různých typů reprodukčních zařízení i při různých poslechových 

podmínkách. Stejně tak lze ale prostřednictvím zvukové postprodukce (především 

v případě digitálního nahrávání) upravit či opravit jednotlivé zvukové stopy a dodat 

k nim různé efekty (např. hall), které významnou mírou ovlivňují výslednou interpretaci 

hudebního díla. Skutečnost, že mistr zvuku by v procesu nahrání díla mohl svojí tvůrčí 

činností natolik ovlivnit celkovou podobu zaznamenaného výkonu, že by se sám mohl 
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v daném případě stát výkonným umělcem, však není platným autorským právem 

reflektována. Základním důvodem je především to, že veškeré změny na zvukové 

nahrávce činí mistr zvuku po dohodě s výkonnými umělci nebo na jejich příkaz a stává 

se tak (alespoň z pohledu práva) spíše určitým nástrojem, pomocí kterého je dosaženo 

kýžené podoby záznamu uměleckého výkonu.  

Odborný dohled profesionála při nahrávání hudebních výkonů, kterými se 

provádí hudební díla, je velice podstatným faktorem, protože i kvalitní hudební dílo, 

které by obstálo při živé hudební produkci, může být podstatně degradováno 

amatérským provedením zvukového záznamu. Současná úroveň studiové a výpočetní 

techniky navíc umožňuje v rámci editace zvukové nahrávky provedení takřka 

nekonečného množství úprav či zlepšení a je důležité, aby muzikanti byli ve svých 

požadavcích usměrňováni odbornou osobou, jak z pohledu technického, tak  

i estetického.  

Důležitou osobou v procesu studiového nahrávání, která není nijak právem 

reflektována, je producent. Hlavním obsahem jeho práce je totiž nejen získání 

finančních prostředků na nahrání alba, jeho následné vydání a propagaci,  

ale i přizpůsobení jednotlivých skladeb soudobým módním trendům v hudbě tak, aby 

snáze uspěly. Není proto výjimkou, když producent skladby mění výrazně tvůrčím 

způsobem (např. trvání slok, načasování refrénů, výběr nástrojů). V současném 

hudebním průmyslu, kdy kapely doslova chrlí tisíce podobných skladeb, je většinou 

právě osoba hudebního producenta tím faktorem, který z hudebního díla vytvoří 

jedinečný  

a signifikantní kus. Z pohledu autorského práva by bylo tedy možné producenta označit 

za spoluautora, nicméně sami hudební producenti většinou svůj autorský přínos 

reflektují ve výši své odměny a jen výjimečně se nechají označit za spoluautory.  

 

4.2.2 Práva výrobce zvukového záznamu 
 

Jak již bylo řečeno, potenciální tvůrčí přínos mistra zvuku v procesu nahrání díla 

není v autorském právu reflektován. Je tomu tak především z důvodu, že je pověřen 

odbornou řemeslnou činností výrobcem zvukového záznamu. Tím je osoba, která hodlá 

zvukový záznam vydat (hudební vydavatelství) a zpravidla celý proces financuje  
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a jedná na vlastní odpovědnost. Výrobce zvukového záznamu nedisponuje, na rozdíl  

od autorů či výkonných umělců, osobnostními právy. V rámci autorskoprávního 

systému jsou proto jejich práva označovaná jako práva související s právem autorským 

právě vzhledem k jejich věcné souvislosti s právy autorskými.126 Je přitom nutné 

rozlišovat dva definičně odlišné termíny – zvukový záznam a rozmnoženina zvukového 

záznamu. Zvukový záznam je totiž nehmotný statek, který se skládá z výlučně sluchem 

vnímatelného záznamu emise výkonů výkonných umělců, ale i jiných zvuků (např. ruch 

města, zvuky přírody), které povahu uměleckých výkonů postrádají. Stejně jako 

v případě uměleckých výkonů je potřeba tento záznam (pro další nakládání s ním) 

materializovat na určitý nosič, kterým může být například gramofonová deska  

nebo CD-ROM. Výrobcem zvukového záznamu je pak ten, kdo toto zachycení na 

hmotný nosič pořídil. Tato osoba ale bude majitelem práv výrobce zvukového záznamu 

pouze v případě, že záznam pořídila vlastní činností a na svoji odpovědnost, což 

z okruhu subjektů těchto práv vylučuje všechny osoby, které by tak činily v rámci 

závislé činnosti.127 

Obsahem práv výrobce zvukového záznamu jsou dle autorského zákona 

následující majetková práva: 

• právo užít zvukový záznam, 

• právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zvukového záznamu 

pro osobní potřebu. 

 

Vzhledem k tomu, že obě množiny práv jsou majetkové povahy, je možné, aby 

je na základě licenční smlouvy vykonávala jiná osoba, a jsou i předmětem dědictví. 

Stejně jako v případě autorských práv i práv výkonných umělců, je užívací právo 

koncipováno jako možnost majitele práv samého záznam užívat a především udělovat 

dalším osobám svolení k jeho užití. Způsoby užití jsou shodně s právem užít umělecký 

výkon vymezeny taxativně. Jde o rozmnožování zvukového záznamu, tedy pořízení 

snímků záznamu a jejich rozšiřování, pronájem a půjčování, a sdělování zvukového  

 

                                                
126 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 669. ISBN 978-80-7179-608-4. 
127 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 672. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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záznamu veřejnosti. S ohledem na náročnost zjišťování a evidování užití zvukových 

záznamů se i v tomto případě nejčastěji uplatňuje zastupování kolektivním správcem, 

kterým je INTERGRAM.128  

Druhou množinou práv výrobce zvukového záznamu je právo na odměnu  

za rozmnožování zvukového záznamu pro osobní potřebu. Tato tzv. dodatková odměna 

vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES a stejně jako v případě 

autorů zaručuje výrobcům zvukového záznamu určitý finanční přínos při kopírování 

hudebních děl pro osobní potřebu. Podle ustanovení § 104 odst. 1 AZ z obnosu 

vybraného na základě práva na dodatkovou odměnu přísluší 50 % autorům,  

25 % výkonným umělcům a 25 % výrobcům zvukového záznamu.129  

Ohledně trvání práv výrobců zvukového záznamu platí v zásadě stejná pravidla 

jako v případě trvání práv výkonných umělců. Výrobci začíná běžet 50letá lhůta  

od prvního dne roku následujícího po roce, kdy byl záznam pořízen. Pokud však je 

v této lhůtě záznam oprávněně vydán nebo sdělen veřejnosti, začíná běžet nová lhůta  

70 let od prvního roku následujícího po těchto událostech.130  

 

4.3 Smluvní dispozice s autorskými právy 
 

Majetková práva autorská, jak již jejich název napovídá, slouží především 

k ochraně autorských majetkových nároků, a to přestože autorská práva jsou ze své 

podstaty neocenitelná a jsou považována za res extra commercium.131 Jsou rovněž 

stejně jako autorská osobnostní práva nepřevoditelná inter vivos. Základní složkou 

majetkových práv, kterou lze hospodářsky využít, je právo dílo užít a právě výkon 

tohoto práva je možné na základě konsenzuálního právního jednání převést na jinou 

osobu. Nejedná se však o možnost translativního převodu, tedy zcizení práv,  

ale o převod konstitutivní. Autor se majetkových práv nevzdává, jeho povinností 

vyplývající ze smluvního závazku je pouze zdržet se výkonu svých práv v rozsahu,  

                                                
128 Tamtéž, s. 678.  
129 § 104 odst. 1 AZ. 
130 § 77 AZ. 
131 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 141–142. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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ve kterém je smluvně převedl na jinou osobu po dobu trvání této smlouvy.132 Tuzemský 

autorskoprávní systém upravuje základní typ smlouvy umožňující dispozici 

s majetkovými právy autorskými, smlouvu licenční, a dále její zvláštní podtyp, licenční 

smlouvu nakladatelskou. 

 

4.3.1 Právní úprava licencí 
 

Úprava licence vychází ze základních principů soukromého práva smluvního. 

Jde především o princip autonomie smluvní vůle zakotvený v Listině základních práv  

a svobod133 a dále požadavky, aby právní jednání vedoucí k uzavření licenční smlouvy 

bylo učiněno svobodně, vážně, srozumitelně a určitě.134 Licenční smlouva je jako 

základní smluvní typ používána pro celou oblast duševního vlastnictví, nicméně  

až do roku 2014 chyběla v právním řádu obecná úprava tohoto důležitého institutu. 

Zatímco oblast autorského práva se řídila výhradně autorským zákonem, pro oblast 

průmyslového vlastnictví byla užívána úprava obchodního zákoníku. Odstranění této 

dvoukolejnosti měl přinést až nový občanský zákoník, který obsahuje úpravu licenční 

smlouvy v ustanoveních § 2358 a násl. V souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku nabyl k 1. 1. 2014 účinnosti i zákon č. 303/2013, jehož hlavním smyslem bylo 

uvedení stávající legislativy do souladu s novou kodifikací soukromého práva. Tak 

došlo i ke zrušení celého 6. dílu autorského zákona, který upravoval právě licenční 

smlouvu. Nově tedy autorskoprávní úprava licenční smlouvy vychází pouze 

z občanského zákoníku, nicméně hlavního smyslu této novelizace, kterým bylo 

odstranění dvojkolejnosti v úpravě institutu licenční smlouvy, úplně dosaženo nebylo. 

Občanský zákoník totiž v platném znění obsahuje obecnou úpravu licenční smlouvy, 

podle které se bude řídit licencování práv průmyslových, přičemž některé zvláštnosti 

související s licencováním autorských práv jsou stanoveny zvlášť.135 V praxi tedy tato 

                                                
132 Tamtéž, s. 479.  
133 Česko. Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992,  
částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17–23. Dostupný také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426. ISSN 1211-1244. (Dále jen 
,,LZPS"). 
134 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009. C. H. Beck pro praxi, s. 25. ISBN 9788074000973. 
135 Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 2358 a násl.. In Sbírka zákonů, Česká 
republika. 2012, částka 33, s. 1026–1368. ISSN 1211-1244. 
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změna nebude mít pro oblast autorskoprávních vztahů výraznější dopad, do budoucna 

však lze možná očekávat pozitivní efekt v podobě sjednocené soudní judikatury 

k některým obecným ustanovením licenční smlouvy. 

Licenční smlouvy se v závislosti na výhradnosti poskytnuté licence dělí  

na smlouvy výhradní a nevýhradní. Pomocí výhradní (exkluzivní) licenční smlouvy 

uděluje majitel nabyvateli oprávnění v absolutním rozsahu, což v praxi znamená,  

že po dobu platnosti licence není majitel oprávněn umožnit využívání svých práv dalším 

osobám. Podle smluvního ujednání je možné uzavřít výhradní licenční smlouvu 

výlučnou nebo nevýlučnou, přičemž platí, že zákon dává dispozitivně přednost právě 

variantě výlučné. V takovém případě je i sám majitel práv povinen zdržet se výkonu 

svých práv, které v rámci licence nabyvateli poskytl.136 Pro majitele práv je důležité 

uvědomit si, že při tomto rozsahu poskytnutí výkonu práv je fakticky nabyvatel licence 

oprávněn vykonávat licencovaná práva naprosto autonomně a ve stejném rozsahu jako 

jejich majitel. O to více je důležité precizní vymezení práv a povinností obou smluvních 

stran v rámci licenční smlouvy. Výkon licencovaných práv je však vždy nutno 

vykonávat s ohledem na existující osobnostní práva autorů a výkonných umělců, které 

smluvně převést nelze. Pokud tedy (s ohledem na povahu konkrétního případu) výkon 

užívacího práva nelze provádět bez současného zásahu do práv osobnostních, je nutné 

svolení majitele práv vedle licenční smlouvy, který bude mít povahu liberačního 

důvodu.137 

Nevýhradní licencí je nabyvateli taktéž poskytnuto oprávnění k výkonu 

majetkového užívacího práva, majitel práv však není nijak omezen v tom, aby sám dále 

své dílo užíval a stejně tak může poskytovat shodné licence dalším osobám. Zákon 

přitom vychází z dispozitivní nevýhradnosti licencí, což znamená, že není-li ujednáno 

jinak, je poskytnutá licence nevýhradní.138 

Z hlediska obsahových náležitostí licenční smlouvy je důležité především 

vymezit předmět smlouvy. V případě licencování práv k hudebnímu dílu ho lze 

specifikovat jménem autora, názvem hudební skladby, délkou trvání skladby a případně  

 
                                                
136 Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 2360 a násl.. In: Sbírka zákonů, Česká 
republika. 2012, částka 33, s. 1026–1368. ISSN 1211-1244.  
137 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 481. ISBN 978-80-7179-608-4. 
138 § 2362 OZ. 
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i údajem o evidenci v rejstříku hudebních děl vedených OSA. Dále by nemělo chybět 

ustanovení o odměně. I v tomto případě platí, že zákonná úprava dává přednost 

stanovení odměny a případná bezplatnost musí být ve smlouvě výslovně ujednána.  

Pro stanovení výše odměny je možné užít dva základní způsoby. Tím prvním je určení 

fixní částky, druhou variantou je určení procentuálního podílu poskytovatele licence  

na exploataci licencovaných práv. Pokud není odměna v licenční smlouvě stanovena  

a zároveň v ní chybí výslovné ujednání o bezplatnosti, stanoví se dle zákona odměna  

ve výši obvyklé.139  

S ohledem na konkrétní účel exploatace užívacích práv prostřednictvím licence 

by měl být ve smlouvě stanoven rozsah poskytovaných práv, a to jak z hlediska 

jednotlivých variant práva dílo užít, tak i z hlediska časového a prostorového. 

V případě, že tato ustanovení chybí, platí obecná úprava, podle které je nutno 

přihlédnout ke specifickému účelu smlouvy, přičemž obecně platí, že územně je licence 

omezena na území ČR a časově nejdéle na jeden rok.140 Tato dispozitivní úprava tedy 

může být velice limitující a nic přitom nebrání smluvním stranám jednoduše vymezit 

rozsah licence například následovně: 

• ,,Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli neomezenou výhradní licenci 

pro všechny způsoby užití díla po dobu autorskoprávní ochrany díla,  

bez územního omezení.“ 

Nebo naopak: 

• Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k užití 

hudebního díla na dobu 8 let pro území České republiky. 

 

Další obsahovou náležitostí, která by měla být obsažena v každé licenční 

smlouvě, je doba trvání takové smlouvy, eventuálně výpovědní důvody obou smluvních 

stran. Zákon v tomto směru nestaví žádné překážky, a proto lze sjednat jako důvod 

ukončení smlouvy určitou lhůtu, nebo i jednostrannou výpověď, přičemž dvoustranná 

dohoda o ukončení platnosti přichází v úvahu vždy. Vzhledem k tomu, že účelem 

licenční smlouvy je především hospodářské využití majetkových užívacích práv k dílu, 

umožňuje zákon, aby měl autor (nehledě na smluvní ujednání) možnost odstoupit  

                                                
139 § 2366 odst. 1 písm. a) OZ. 
140 § 2376 odst. 3 OZ. 
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od licenční smlouvy z důvodu nečinnosti nabyvatele. Autor je však nejdříve povinen 

nabyvatele vyzvat, aby začal v přiměřené lhůtě udělenou licenci dostatečně využívat  

a upozornit ho na možnost odstoupení z důvodu jeho nečinnosti. Pokud ani tato výzva 

na situaci nic nezmění, autor je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit.141  

Výkon práv nabytých z licenční smlouvy je vázán úzce na osobu nabyvatele  

a pokud by měl zájem dál postupovat licencovaná práva, musí být tato možnost 

ustanovena již v licenční smlouvě. I v případě, že bude licenční smlouvou poskytování 

tzv. podlicencí umožněno, je nabyvatel povinen poskytovateli práv vždy oznámit,  

že podlicenci hodlá uzavřít a poskytovatel s tím musí písemně souhlasit.142 

 

4.3.2 Licenční smlouva nakladatelská 
 

Licenční smlouva nakladatelská je zvláštním typem licence, který umožňuje 

specifické nakládání se specifickými díly. Základní odlišností od obecné autorskoprávní 

licenční smlouvy je požadavek, aby předmětem této smlouvy bylo pouze dílo 

v provedením jiném než prostřednictvím výkonných umělců.143 Předmětem licenční 

smlouvy nakladatelské tedy může být pouze dílo autorské, které je již objektivně 

materializované. Účelem je: 

• rozmnožení díla (prostřednictvím vytvoření rozmnoženin  

díla – např. na nosičích CD-ROM), 

• rozšíření díla (jež pojmově odpovídá obsahu práce 

nakladatele/vydavatele144). 

 

Obsahem práv a povinností nakladatele je učinit na vlastní účet a odpovědnost 

veškeré kroky vedoucí k vydání díla, tedy ke zpřístupnění rozmnoženin díla veřejnosti. 

Jeho povinností vůči autorovi je zveřejnit na rozmnoženinách autorovo jméno a umožnit 

mu tzv. autorskou korekturu. Zatímco uveřejnění jména nositele autorských práv se 

                                                
141 § 2378 a násl. OZ. 
142 § 2364 odst. 1 OZ. 
143 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 541. ISBN 978-80-7179-608-4. 
144 Termíny nakladatel a vydavatel jsou v současnosti užívány jako synonyma a ani z autorskoprávního 
hlediska mezi nimi není rozdíl.  



 
66 

vztahuje i na jiné eventuální nositele, tedy především na dědice autora  

nebo i na majitele výhradní licence, autorská korektura ze své povahy přísluší pouze 

osobě autora, protože jde o potenciální možnost tvůrčího zásahu do autorského díla. 

Z dikce zákona však vyplývá, že se může jednat pouze o úpravy drobné, kterými  

se nemění povaha díla a které nevyvolávají na straně nakladatele nepřiměřené náklady. 

Z hlediska systematiky autorských práv jde fakticky o výkon osobnostního práva  

na autorský dohled, které shodně s autorskou korekturou nesmí být vykonáváno 

šikanózním způsobem. Případné neumožnění vykonání autorské korektury však 

umožňuje autorovi odstoupit od nakladatelské smlouvy. V oblasti hudebního průmyslu 

je ale výkon autorské korektury relativně problematický, protože k ní musí dojít již 

v rámci procesu nahrání hudebního díla, neboť pozdější zásahy v závěrečných fázích 

nahrání (především tzv. mastering) jsou již z hlediska podstaty autorského díla většinou 

spíše kosmetické. 

Přestože není autorská odměna podstatnou náležitostí nakladatelské licenční 

smlouvy, je jejím typickým obsahem. Za poměrně spravedlivý způsob určení výše 

odměny lze považovat stanovení procentuálního podílu autora na výnosu z prodaných 

rozmnoženin. Lze zároveň zohlednit náklady na vydání díla tím, že se ve smlouvě 

stanoví nižší procentuální zisk autora až do refundace nakladatelových investic,  

a následně dojde k automatickému zvýšení autorského podílu. Je však důležité 

uvědomit si, že vydáním díla získává autor kromě hospodářského zisku i další benefit 

v podobě potenciálního zvýšení popularity díla a tím i potenciálního zvýšení zisků 

z budoucí exploatace. „V nakladatelské praxi týkající se vydávání hudebních děl 

s textem (...) se historicky vyvinul hospodářský požadavek nakladatele na podíl  

na budoucích příjmech autorových dosažených v hospodářském důsledku toho, že dílo 

bylo nakladatelem vydáno (...) čímž dílo vstoupilo ve známost a následně bylo i jinak 

hospodářsky zhodnocováno (...) Právo nakladatele těžit z budoucích autorových výnosů  

(z jeho tantiém) však nevyplývá z autorského zákona, jehož dnešní konstrukci je něco 

takového v podstatě cizí. Opírá se pouze o smluvní ujednání obsažené například  

ve smlouvě nakladatelské jako vedlejší ujednání, nebo o smluvní ustanovení 

rozúčtovacího řádu kolektivního správce.“145 

                                                
145 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 547. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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OSA tuto skutečnost reflektuje v rozúčtovacím řádu, který stanoví, že výše 

podílu nakladatele je věcí smluvního ujednání, nicméně pro kolektivně zastupované 

autory platí, že nakladatel může obdržet maximálně jednu třetinu ze zisků z poskytnutí 

práv k veřejnému provozování díla a 40 % z exploatace mechanických práv, tedy 

takových práv, která jsou z podstaty spojena s výrobou a hospodářským využitím 

hmotných rozmnoženin díla.146 

 

4.4 Problematika remixů 
 

Vývoj západní kultury od druhé poloviny 20. století je spjat s filosofií 

postmodernismu. Její myšlenkový tvůrce, Jean-François Lyotard, kritizoval dosavadní 

dialektický vývoj myšlení a kultury, kdy se každá nová „moderna“ kriticky vymezovala 

vůči té předchozí, nicméně základním atributem všech směrů byla jejich univerzálnost 

s cílem legitimizovat veškeré společenské a politické instituce, zákony, etiku i myšlení. 

„Můj argument je ten, že moderní projekt nebyl opuštěn, zapomenut, nýbrž zničen, 

likvidován. Bylo tu více způsobů zničení, více jmen, která jsou jeho symboly. Jako 

vzorové jméno pro tragické nedokončení modernosti může sloužit slovo Osvětim,“147 

dodává Lyotard v narážce na to, že každý univerzální směr vede v důsledcích 

k absurdnímu a nelidsky pragmatickému myšlení. Filosofií postmodernismu se proto 

stalo zrovnoprávnění názorů a přijetí jejich přirozené plurality. V tvůrčí oblasti proto 

přináší postmoderní vnímání světa inspiraci v dosavadních dějinách umění za současné 

synkreze dílčích inspirací a technických postupů. Právě tento způsob pohledu na lidskou 

historii s sebou znovu přinesl i filosofii eklekticismu, která se nejen v hudbě stala 

významnou tvůrčí technikou. 

V této práci již byla nastíněna otázka cover verzí i využívání tzv. samplů 

v procesu tvorby hudebních děl. V obou případech závisí vytvoření nového autorského 

díla nejen na autorově tvůrčí činnosti a inspiraci, ale i na využití autorských děl třetích 

osob. Proces, kterým dochází k úpravě již existujícího hudebního díla s cílem vytvořit 

                                                
146 OSA. Rozúčtovací řád, článek 3. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/124423/osa-rad2014.pdf. 
147 LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní 
situace. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, s. 29. ISBN 80-7007-047-1. 
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autenticky hudební dílo nové, se nazývá remix.148 Tato technika recyklace uměleckých 

motivů a děl však není výtvorem postmodernismu, je naopak vlastní celým dějinám 

umění, ať už se jedná o návaznost a odkazy jednotlivých architektonických slohů,  

či výtvarných a literárních směrů.  

Na rozdíl od plagiátu remix zásadně přiznává svůj zdroj a netváří se jako 

původní umělecké dílo, zároveň v sobě navíc zahrnuje i dostatek tvůrčí činnosti  

a nelze ho proto považovat za otrockou copy&paste činnost.149 Počátky remixové hudby 

přitom můžeme spatřovat v 60. a 70. letech v USA v souvislosti se vznikem jamajské 

hudby, jejíž hlavní myšlenkou bylo právě volné šíření inspirace a informací bez ohledu 

na jakýkoliv legální rámec autorské tvorby. 

V současné době je remixová hudba spojena především s tvorbou DJ’s  

a v jejich tvorbě můžeme najít i remixy, které si vydobyly celosvětovou známost  

a popularitu. Příkladem může být remix písně hudební skupiny Delerium, kterou 

zpracoval DJ Tiësto, nebo skladba Addicted To You od Tima Berglinga remixovaná 

Davidem Guettou. Remixová hudba však úzce souvisí i s jinými hudebními styly 

(například hip-hop) a dá se říci, že i některé cover verze popových hitů splňují definiční 

znak remixů, kterým je pozměnění originálu s cílem vytvoření díla nového. Zajímavý 

pohled na tuto problematiku přináší internetová stránka www.everythingisaremix.info. 

Jak z jejího názvu vyplývá, snaží se nesčetnými příklady napříč hudebními styly 

dokázat, že otázka skutečné originality dnešních hudebních děl je velice relativní.150 

Remixy však alespoň původní dílo přiznávají, čímž se z nich stává samostatný fenomén. 

Nehledě na to, zda hudební skladbu nazveme remixem nebo cover verzí (jejíž 

četné příklady byly zmíněny v kapitole 3.5), z právního hlediska je důležitá faktická 

stránka věci, tedy zda dochází k zásahu do již existujícího, právem chráněného 

                                                
148 Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, s. 692.  
ISBN 978-80-200-1415-3. 
149 Copy&paste nebo také cut&paste jsou termíny popisující novodobý trend související  
s hyper-informační kulturou. Snaha o co nejrychlejší vytvoření obsahu médií vede k plagiátorství právě 
pomocí počítačových příkazů cut a paste, nehledě na rezignaci na ověřování důvěryhodnosti zdroje. In 
ABOUJAOUDE, Elias. Dangers of our cut-and-paste culture: Column. USA TODAY [online]. 2013 [cit. 
2014-12-18]. Dostupné z: http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/11/13/elias-aboujaoude-
plagiarism-rand-students/3505963/. 
150 FERGUSON. Everything is a Remix [online]. 2010-2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupný  
z: http://everythingisaremix.info. 
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autorského díla. V tom okamžiku vzniká dílo odvozené od díla původního.151 Tuto 

skutečnost reflektuje autorský zákon v ustanovení § 2 odst. 4, který stanoví, že dílo 

vzniklé zpracováním díla jiného je samo předmětem práva autorského, v žádném 

případě však nedochází k zániku nebo omezení práv autora zpracovaného díla.152  

Pro legálně konformní tvorbu remixové hudby je tedy nezbytné, aby autor 

zpracovaného díla udělil ke zpracování souhlas formou licencování majetkového práva 

dílo užít. Pokud je však při tvorbě odvozeného díla užit záznam hudebního uměleckého 

výkonu, nelze zapomínat ani na práva výkonných umělců a výrobce zvukového 

záznamu. Je proto nutné vyžádat si souhlas všech majitelů práv váznoucích na předmětu 

zpracování. V praxi opět platí, že nejjednodušším způsobem, jak lze zajistit vyřízení 

souhlasu, je kontaktování kolektivního správce (OSA), který tento způsob užití může 

aprobovat. Pokud je však autorem osoba nezastupovaná kolektivním správcem, je nutné 

vyžádat souhlas individuálně. 

Na závěr je třeba podotknout, že z hlediska právní a hudební teorie je zpracování 

hudebního díla posuzováno odlišnými kritérii. Aby došlo ke vzniku odvozeného díla, 

musí být zpracování tvůrčí a v tomto smyslu i dostatečně zásadní. Za technickou 

úpravu, která není kvalifikována jako zpracování hudebního díla, se tak podle praxe 

kolektivního správce OSA považuje například transpozice, vynechání jednotlivých 

hlasů, úprava repetic nebo přidání melodických ozdob.153 Z pohledu hudební teorie by 

se přitom zcela jistě jednalo o relativně podstatný zásah, který může změnit například 

dramaturgickou výstavbu skladby (přidávání či ubírání repetic) nebo melodickou složku 

díla (melodické ozdoby). V případě transpozice původního díla může především  

u jedinců s absolutním sluchem docházet k odlišnému vnímání atmosféry hudební 

skladby, protože každá tónina má svoji barvu a charakteristiku. I osoby s normálním 

sluchem však mohou vnímat určitou změnu: „Se změnou výšky tónu se mění i témbrové 

kvality. Vysoké tóny se nám pak jeví světlejší, tenčí, lehčí, štíhlejší, nízké tóny se zdají 

temnější, masivnější, těžší, tlustší.“154 Hlavním důvodem transpozice v rámci 

                                                
151 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 57. C. H. Beck pro praxi. ISBN 9788074000973. 
152 § 2 odst 4 AZ. 
153 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 51. ISBN 978-80-7179-608-4. 
154 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac.  
a rozš.,v nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, s. 122. ISBN 9788024620602. 
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interpretace hudebního díla navíc bývá (kromě rozličných rozsahů zpěváků) i odlišná 

instrumentace, která sama o sobě barvu a témbr mění. K těmto změnám by proto 

nemělo docházet bezúčelně a výkonný umělec by si měl uvědomovat komplexní dopad 

na výslednou podobu svého výkonu při změně interpretačních technik. 
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5. Ochrana autorských práv 
 

Pro autorskoprávní ochranu je zásadní stanovení rozsahu působnosti autorského 

zákona. Ten je upraven v ustanovení § 107 AZ, který kombinuje několik principů 

působnosti. Prvním je zásada teritoriality, která je již tradičně vlastní celému systému 

úpravy práv k nehmotným statkům. To znamená, že autorský zákon se vztahuje  

na všechna užití díla nebo výkonu, k nimž došlo na území České republiky. Zároveň 

však můžeme rozlišit díla a výkony na základě principu personality na: 

• díla  a výkony občanů České republiky, přičemž tyto jsou v působnosti 

autorského zákona nehledě na to, zda vznikly nebo byly zveřejněny  

na území ČR nebo ne, 

• díla a výkony občanů členských států EU, přičemž na tyto je vzhledem  

k zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti uplatňován stejný 

režim jako v případě občanů ČR, 

• díla a výkony cizinců ze třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, 

přičemž na tyto se uplatní výše zmíněný princip teritoriality, zároveň 

však Listina základních práv a svobod zaručuje v ustanovení čl. 11 

zásadu rovnosti v ochraně vlastnictví, a proto je v praxi aplikace principu 

teritoriality diskutabilní.155 

 

Systém ochrany děl a výkonů cizinců ze třetích zemí je navíc dále upravován 

mezinárodními smlouvami, které jsou pro oblast autorského práva typické. Ochrana je 

proto v tomto případě poskytována na základě subsidiárních podmínek: stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva (především Bernská úmluva a Všeobecná úmluva o autorském 

právu) a není-li taková, pak pouze je-li zaručena vzájemnost. Není-li stanovena  

ani vzájemnost, použije se ochrana podle autorského zákona, byla-li díla nebo výkony 

v České republice poprvé zveřejněna, nebo má-li zde autor nebo výkonný umělec 

bydliště.156 Prostředky ochrany můžeme rozdělit na soukromoprávní a veřejnoprávní. 

 

                                                
155 Čl. 11 LZPS. 
156 § 107 AZ. 
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5.1 Jednotlivé soukromoprávní nároky dle AZ 
 

Prostředky soukromoprávní ochrany, resp. nároky, kterých se autoři a výkonní 

umělci mohou dožadovat, jsou upraveny v ustanovení § 40 AZ. Jedná se o nároky 

typické, týkající se ohrožení nebo porušení osobnostních či majetkových práv, které 

jsou v tomto demonstrativním výčtu stanoveny, je však možné domáhat se  

i tzv. atypických nároků, vyplývají-li z autorského práva. Aktivní legitimací disponuje 

autor, v případě majetkových práv však může takovou osobou být i právní nástupce, 

eventuálně jiná osoba, které byla udělena výhradní licence. Samostatnou množinou jsou 

osoby (příslušný kolektivní správce nebo osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22  

odst. 1 OZ), které jsou legitimovány k výkonu postmortální ochrany. 

Prvním typovým nárokem je nárok určovací. Jeho prostřednictvím autor žádá, 

aby bylo autoritativně určeno jeho autorství předmětného díla. K dispozici má přitom 

buď autorskoprávní nárok upravený v ustanovení § 40 odst. 1 písm. a), nebo určovací 

nárok podle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ. Speciální autorskoprávní úprava je však  

pro autory příznivější, protože nemusí prokazovat naléhavý právní zájem na tomto 

určení. 

Autorský zákon dále upravuje nárok negatorní, kterým se autor domáhá,  

aby neoprávněně jednající osoba, která svojí činností autorské právo ohrožuje  

nebo do něj zasahuje, takové činnosti zanechala. V ustanovení § 40 odst. 1, písm. b) AZ 

jsou příkladmo stanoveny jednotlivé negatorní nároky (neoprávněná výroba, 

neoprávněné sdělování veřejnosti, neoprávněná propagace atd.). Základním 

předpokladem však je, aby takový zásah (či ohrožení) trval nebo reálně hrozil.  

„V případě, kdy k odstranění závadného stavu dojde v průběhu civilního soudního 

řízení a nehrozí nebezpečí opakování rušebního činu, měla by být žalobcem žaloba 

vzata zpět a řízení zastaveno.“157 

Dochází-li k porušování či ohrožování autorských práv, je pro autora důležité 

mít úplný přehled o rozsahu a způsobu neoprávněného užití, včetně odpovědných osob 

a vzniklé škody. K tomu slouží nárok informační. Autor může požadovat předmětné 

informace nejen po osobě, která jeho práva neoprávněně ohrozila nebo do nich zasáhla, 
                                                
157 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 420. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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ale i vůči jiným osobám, které se určitým způsobem na neoprávněném zásahu  

do autorských práv podílely, využívaly jej k hospodářskému nebo osobnímu prospěchu, 

nebo se jinak na celém procesu účastnily.158 

Zatímco pomocí negatorního nároku se lze domáhat ukončení neoprávněného 

rušení či ohrožení autorských práv, účelem nároku restitučního je odstranit důsledky 

takového jednání, a to takovým způsobem, aby byl obnoven právní stav před započetím 

neoprávněného zásahu. K tomu může dojít například stažením nebo zničením 

neoprávněně zhotovených rozmnoženin či napodobenin díla nebo materiálů a nástrojů 

použitých (výlučně nebo převážně) k výrobě těchto rozmnoženin a napodobenin. 

Především stažení těchto předmětů z trhu může být relativně nákladnou činností, proto 

se tak děje zásadně na náklady ohrozitele či rušitele.159 

Kromě majetkové újmy může vzniknout i újma nemajetková. V takovém případě 

má autor nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, přičemž upřednostňováno je 

zadostiučinění omluvou (ať už osobní, či veřejnou), nicméně soud může v závislosti  

na závažnosti vzniklé újmy rozhodnout i o peněžním zadostiučinění. 

Především v souvislosti se sdílením informace pomocí počítačových sítí byl 

v souladu s evropskou směrnicí 2004/48/ES novelou autorského zákona č. 216/2006  

do demonstrativního výčtu nároku přidán i specifický zápůrčí nárok. Přestože ani dříve 

nebyla (právě kvůli demonstrativnímu výčtu) jeho aplikace vyloučena, je jeho zakotvení 

důležité vzhledem k tomu, že nesměřuje přímo proti osobě, která do autorského práva 

zasahuje, ale proti osobám, které tento zásah zprostředkovávají (jejich odpovědnost je 

však závislá na existenci autorskoprávní odpovědnosti ohrozitele či rušitele). V praxi se 

bude jednat především o poskytovatele peer-to-peer služeb, tedy obecně o osoby 

odpovědné za distribuční či komunikační kanál.  

 

5.2 Náhrada újmy 
 

Ustanovení § 40 AZ odkazuje v případě náhrady újmy na úpravu dle zvláštních 

předpisů. Je tedy nutné vycházet z obecné úpravy stanovené v občanském zákoníku. 

                                                
158 § 40 odst. 1 písm. c AZ. 
159 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 422. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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Vzhledem k přijetí nového občanského zákoníku s platností od 1. 1. 2014 došlo 

v této oblasti k významným změnám. Nově je například upravena možnost varovat  

před nebezpečím hrozící újmy, čímž sice automaticky není vyloučena odpovědnost  

za deliktní jednání, nicméně může být významným faktorem pro přesunutí 

odpovědnosti na osobu, která na takové varování nedbala. V souvislosti s posílením 

principu autonomie smluvní stran je dále možné i v oblasti autorských práv smluvně 

vyloučit (omezit) povinnost k náhradě újmy, nejedná-li se o škodu způsobenou úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti. Především v oblasti nahrávání hudebních děl je pak poměrně 

zajímavým institutem speciální odpovědnost profesionálů za jimi poskytnuté rady, 

informace v souvislosti s výkonem jejich odborné profese. 

Právo na náhradu majetkové újmy (škody) je obecným soukromoprávním 

institutem, který je koncipován jako sekundární právní povinnost v důsledku porušení 

povinnosti primární. Původní právní povinnost však nezaniká, trvá dál a došlo-li  

ke vzniku škody, porušiteli zároveň vzniká nová povinnost škodu uhradit, byla-li 

dostatečně prokázána příčinná souvislost mezi jeho jednáním a vznikem škody. Jedná se 

tedy o odpovědnost subjektivní, čímž se liší od odpovědnosti za porušení práv 

autorských. Náhrada škody je tradičně koncipovaná jako ztráta na majetku, a proto 

zahrnuje nejen skutečnou škodu (damnum emergens) ale i ušlý zisk (lacrum cessans). 

Autorská díla jsou považována za nehmotný majetek a jsou tedy nepoškoditelná  

a nezničitelná. Skutečná škoda je tedy v souvislosti s hudebními díly možná pouze jako 

škoda na hmotném substrátu, kterým je dílo vyjádřeno, čímž je vyloučena klasifikace 

takového nároku jako autorskoprávního. Ušlým ziskem je pak především příjem,  

o který autor přišel v důsledku zásahu do jeho práv. Autorský zákon dává autorům 

možnost, aby se místo skutečně ušlého zisku domáhali náhrady ve výši obvyklé odměny 

za získání licence v rozsahu a v době neoprávněného užití.160 

Za nemajetkovou újmu lze považovat jakoukoliv újmu, která není újmou 

majetkovou. V oblasti duševního vlastnictví se typicky jedná o újmu na cti, zásah  

do soukromí osoby apod. Újma se nahrazuje formou přiměřeného zadostiučinění, 

přičemž nový občanský zákoník stanoví přednost naturální restituce a teprve v případě, 

že tato není možná, má být zadostiučinění poskytnuto v penězích. 

 
                                                
160 § 40 odst. 4 AZ. 
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5.3 Bezdůvodné obohacení 
 

Ušlý zisk je třeba nezaměňovat s bezdůvodným obohacením, protože se jedná  

o dva různé instituty a je možné uvažovat i o jejich paralelním nárokování. Základním 

rozdílem je právě obohacení jiného, zatímco v případě ušlého zisku dojde pouze 

k neobohacení autora. Telec a Tůma jako příklad jednočinného souběhu těchto deliktů 

uvádějí neoprávněné vydání díla, čímž nejen že vlastník práva ztratí potenciální zisk 

z prvního vydání svého díla, zároveň však dojde k bezdůvodnému obohacení na straně 

neoprávněného uživatele.161 K bezdůvodnému obohacení zároveň nemusí dojít jen 

rozšířením majetku obohaceného, ale i nezmenšením majetku, například v případě 

nezaplacení odměny za užití díla. Tak jako tak je obohacený povinen bezdůvodné 

obohacení vydat. Podle ustanovení § 40 odst. 4 AZ je však výše tohoto obohacení 

v případě neoprávněného nakládání s dílem rovna dvojnásobku obvyklé odměny  

za poskytnutí licence k danému užití díla, čímž se v tomto institutu spojuje restituční  

i sankční složka. 

 

5.4 Realizace nároků z neoprávněného zásahu 
 

Z hlediska realizace nároků je důležité rozlišovat nároky majetkové  

a osobnostní. U majetkových nároků běží obecná subjektivní promlčecí lhůta v délce 

trvání tří let a promlčecí lhůta objektivní v délce 10 let podle ustanovení § 629 OZ. 

Zároveň však nelze zapomínat na posílení autonomie smluvních stran v novém 

občanském zákoníku. Je proto možné smluvně ujednat odlišnou subjektivní promlčecí 

lhůtu, a to v rozmezí 1–15 let.162 I v úpravě promlčecí lhůty pro nárok na náhradu škody 

a vydání bezdůvodného stanovení došlo ke změnám. Nově je subjektivní promlčecí 

doba stanovena stejně i pro tyto nároky (3 roky). Objektivní lhůta byla prodloužena  

ze 3 na 10 let, pokud ovšem došlo ke škodě nebo k nabytí bezdůvodného obohacení 

                                                
161 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. Velké 
komentáře, s. 434. ISBN 978-80-7179-608-4. 
162 § 630 OZ. 
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úmyslně, prodlužuje se tato lhůta na 15 let.163 V souvislosti s osobnostními nároky se 

promlčují práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech. 

K projednání nároků vycházejících z ohrožení nebo porušení autorského práva 

jsou věcně příslušné krajské soudy. Pro úplnost uvádím, že žalobce v autorskoprávním 

sporu může v praxi velice často potřebovat dva procesní instituty – předběžné opatření  

a zajištění důkazu. Předběžným opatřením se navrhovatel domáhá zatímního uspořádání 

vztahů do doby, než soud rozhodne ve věci samé. V oblasti autorského práva půjde 

typicky o zdržení se dalších zásahů do autorského práva. Zajištění důkazu je institut 

sloužící k zajištění předmětu důkazního prostředku, aby bylo zabráněno eventuálnímu 

snížení důkazní situace v nastávajícím soudním procesu. O obou dvou institutech bude 

na návrh rozhodovat předseda senátu. V případě předběžného opatření to bude předseda 

senátu věcně příslušného soudu, v případě zajištění důkazu bude rozhodovat předseda 

senátu soudu místně příslušného podle obvodu, ve kterém je zajišťovaný předmět. Oba 

instituty jsou předběžné, je o nich tedy rozhodováno před vydáním rozhodnutím ve věci 

samé, a proto bude předseda senátu v této souvislosti rozhodovat i o povinnosti 

navrhovatele složit peněžní jistotu pro případ vzniku neoprávněné škody nebo jiné 

újmy.164  

 

5.5 Veřejnoprávní prostředky ochrany 
 

Kromě soukromoprávních prostředků ochrany nelze opominout též ochranu 

veřejnoprávní. Neoprávněný zásah do autorských práv může být v závislosti na jeho 

závažnosti a dalších faktorech klasifikován jako správní delikt nebo jako trestný čin. 

Správním deliktem může být přestupek, kterého se může dopustit pouze fyzická 

osoba a který je v AZ upraven v Hlavě VI., ustanovení § 105a. Skutkovou podstatou, 

kterou je možné naplnit v souvislosti s hudebními díly, je neoprávněné užití autorského 

díla, uměleckého výkonu či zvukového záznamu nebo neoprávněný zásah  

do autorského práva týkající se obcházení technických prostředků ochrany autorských 

                                                
163 § 636 OZ. 
164 Československo. Zákon č. 99 ze dne 4.  prosince 1963,  občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 75b a § 78d odst. 1.. In Sbírka zákonů, Československá socialistická republika. 1963, částka 
56,  s. 383–428. ISSN 1211-1244. 
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práv (podle ustanovení § 43, odst. 1 a 2 AZ). Pachateli v tomto případě hrozí pokuta  

do výše 100 000 Kč a v případě neoprávněného užití díla 150 000 Kč. Výše pokuty 

zohledňuje závažnost přestupku a kromě tohoto finančního postihu je možné uložit  

i vedlejší sankce. 

Pod neoprávněným zásahem do autorského díla si můžeme představit například 

sdělování díla veřejnosti bez souhlasu majitele práv, případně kolektivního správce 

(typicky reprodukovaná hudba v barech, restauracích nebo i živá hudba na veřejných 

koncertech). Příkladem obcházení technických prostředků ochrany autorských práv je 

neoprávněné rozmnožování nosičů díla (CD-ROM), ale i neoprávněné sdílení 

prostřednictvím počítačových sítí, které je typické právě především pro hudební  

a filmový průmysl. 

Ustanovení § 105b dále upravuje tzv. jiné správní delikty. Skutková podstata je 

stejná jako v případě přestupků, rozdíl je ten, že jiného správního deliktu se může 

dopustit buď fyzická osoba v souvislosti s podnikáním, nebo i osoba právnická. 

Předpokládá se, že tyto osoby jsou při své obchodní činnosti znalé práva a zpravidla 

provozují neoprávněnou činnost ve větším rozsahu. Rozdíl oproti přestupkům je tedy  

i v tom, že v případě jiných správních deliktů se nevyžaduje zavinění (objektivní 

odpovědnost). Výše sankce je však stanovena shodně s přestupky. Věcně příslušným 

úřadem pro projednání jak přestupků, tak i jiných správních deliktů, je obecní úřad 

s rozšířenou působností.165  

Vzhledem k tomu, že autorská díla slouží ku prospěchu celé společnosti, je 

možné neoprávněným zásahem naplnit i skutkovou podstatu trestného činu porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle 

ustanovení § 270 TZ. Od roku 2009166 však musí být zásah nikoli nepatrný, což v praxi 

znamená, že výše škody musí dosáhnout alespoň 5 000 Kč. Pachateli-fyzické osobě 

hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné 

majetkové hodnoty. Je však možné, aby pachatel svým jednáním naplnil  

i kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu. V tom případě se sazba 

trestu odnětí svobody zvyšuje: „Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým 

trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 
                                                
165 Československo. Zákon č. 200 ze dne 17. května 1990, o přestupcích, § 53  a § 105c odst. 4. In Sbírka 
zákonů, Česká a slovenská federativní republika. 1990, částka 35, s. 810–826. ISSN: 1211-1244. 
166 V souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
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vykazuje-li čin (...) znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, získá-li takovým 

činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou 

škodu, nebo dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. Odnětím svobody na tři 

léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem (...) pro sebe nebo pro jiného 

prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li jinému škodu velkého rozsahu,  

nebo dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“167  

Od 1. ledna 2012 může být pachatelem tohoto trestného činu i právnická osoba 

na základě zákona č. 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení  

proti nim. Nehledě na osobu pachatele bude věcně příslušným soudem k projednání 

trestného činu okresní soud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 270. In 
Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 11, s. 354–464. ISSN: 1211-1244. 
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Závěr 
 

Cílem práce bylo seznámit autory a interprety hudebních děl s právním rámcem 

jejich činnosti, protože je důležité, aby hudebníci měli přehled o právních vztazích,  

do kterých vstupují, a o právech a povinnostech, které jim v souvislosti se vznikem, 

interpretací a exploatací hudebních děl vznikají. Čím více jsem se však v průběhu 

tvorby této práce zamýšlel nad tím, jak v praxi autoři a interpreti postupují a jak 

mnohovrstevnatá a bohatá je jejich umělecká činnost, tím více jsem si uvědomoval,  

že komplexní a detailní popis veškeré problematiky dalece překračuje rámec diplomové 

práce. Mnohá ustanovení autorského zákona jsou problematická (např. úprava postavení 

kolektivních správců), nelze opomíjet ani evropskou legislativu, která je v oblasti práv 

duševního vlastnictví velice plodná. V poslední době je cílem zákonodárců především 

dohnat rychlý technologický pokrok, na který nebyla zákonná úprava ochrany 

autorských práv dostatečně připravena. Nové technologie, postupy, formy sdělování  

a sdílení autorských děl otevírají na jedné straně neomezené možnosti umělcům,  

na straně druhé znesnadňují ochranu autorských práv a z ekonomického hlediska 

výrazně poškozují hudební průmysl, který na novou situaci stále nedokázal efektivně 

zareagovat. Otázce právní ochrany autorských děl, ale i exploatace prostřednictvím 

internetu jsem se však v této práci vyhýbal, protože se domnívám, že toto téma by 

mohlo být samostatným tématem vědecké práce. Pokusil jsem se proto zaměřit více  

na hudební dílo jako takové, na jeho složky a otázky související s jeho vznikem a dále 

na práva a povinnosti autorů a interpretů, a to jak v procesu vzniku, tak i v rámci 

exploatace hudebního díla. Poslední kapitola týkající se ochrany autorských práv je 

popisná, dle mého názoru však bylo logické takto uzavřít téma práce, nicméně na hlubší 

rozbor problematiky nezbýval prostor a detailní popis by taktéž vystačil na samostatné 

téma. Pouhým konstatováním toho, co se do práce nevešlo, však nechci skončit. Rád 

bych celé téma podrobněji rozebral v rigorózní práci a eventuálně i v jiném formátu 

publikace, protože se domnívám, že odborné literatury, která by byla úzce zaměřena  

na právní úpravu hudebního díla, je poskrovnu a přitom se dle mého názoru jedná  

o téma velice důležité. Jiné oblasti práva duševního vlastnictví, jako je například 

ochrana práv průmyslových, se věcně dotýkají situací, ve kterých se pohybují 

profesionálové, ať už obchodní společnosti, vynálezci nebo podnikatelé. Autoři  



 
80 

a interpreti jsou sice také profesionálové, nicméně většinou pouze z hlediska 

uměleckého. Svět umělecký a právní jsou přitom diametrálně odlišné a zástupci obou 

z nich často zapomínají, že pokud se mají tyto světy protínat a jde-li jim o stejnou věc, 

je nutné dokázat se na věc podívat z obou tak odlišných úhlů pohledu. Má práce by tedy 

mohla být užitečná především v tomto směru. Pro všechny autory a interprety by však 

na základě poznatků z této práce mohlo být obecným doporučením, aby neváhali využít 

služeb profesionálů v oblasti práva, protože počáteční investice do právních služeb se 

jim může v budoucnu mnohonásobně vrátit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
81 

Seznam zkratek 
 
 
  
AZ Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu 

autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

čl. článek 
odst. 
OSA 
OZ 

odstavec 
Ochranný svaz autorský 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

písm. písmeno 
Sb. Sbírka zákonů 
SDEU 
TZ 

Soudní dvůr Evropské unie 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

WIPO 
 
z. č. 

Světová organizace duševního vlastnictví 
(World Intellectual Property Organization) 
zákon číslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
82 

Použitá literatura 
 
Monografie 
 
Autorské právo, průmyslová práva: podle stavu k 19. 10. 2009. Ostrava: Sagit, 2009. ISBN 978-
80-7208-767-9. 
 
CENNINI, Cennino D'Andrea a Daniel V. THOMPSON, JR. The craftsman's handbook: "Il libro 
dell' arte". New York: Dover Publications, 1960, s. 14.ISBN 978-048-6200-545. 
 
DAHLHAUS, Carl, Hans Heinrich EGGEBRECHT a Hugo RIEMANN. Brockhaus-Riemann-
Musiklexikon: in 2 Bd. Mainz: Schott, 1978-1979. ISBN 3765303038. 
 
Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. 
 
HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995,  
ISBN 80-205-0478-8. 
 
HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských 
práv.  
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Učebnice (Univerzita Palackého).  
ISBN 80-244-0960-7. 
 
CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2. 
 
JOHNS, Adrian. Pirátství: boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 1. vyd. Brno: 
Host, 2013. ISBN 978-80-7294-71 
 
KADEŘÁBEK, Jiří. Otevřená kompoziční tvorba: neomezené možnosti inspirace za pomoci 
počítače. 1. vyd. Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-
904506-5-3. 
 
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2., přeprac. a dopl., V Grada Publishing 1. Praha: 
Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2329-7. 
 
LEAFFER, Marshall A. Understanding copyright law. 5th ed. New Providence, NJ: 
LexisNexis, c2010. ISBN 978-142-2478-912. 
 
LEŠKA, Rudolf a Petr OSTROUCHOV. Práva duševního vlastnictví: příručka pro Technickou 
univerzitu v Liberci. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-7372-829-8. 
 
LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní 
situace. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000. ISBN 80-7007-047-1. 
 
Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-
1415-3. 
 
POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984, 
ISBN 02-008-84. 
 



 
83 

SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a 
rozš.,v nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024620602. 
 
SEEGER, Horst. Musiklexikon: in zwei Bänden. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1966. 
 
ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009. C. H. Beck pro praxi. ISBN 9788074000973. 
 
ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2006. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-1090-7. 
 
TALBOT, Michael. The business of music. Liverpool: Liverpool University Press, 2002,. 
Liverpool Music Symposium (Series), 2. ISBN 0853235384. 
 
TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2007. 
Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. 
 
VOLEK, Jaroslav. Novodobé harmonické systémy z hlediska vědecké filosofie. 1. vyd. Praha: 
Panton, 1961. 
 
 
 
Právní předpisy 
 
Evropská společenství. 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. [online]. EUR-Lex [cit. 2014-11-15]. Dostupný také z WWW:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS. 
 
Evropská společenství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 
2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv 
s ním souvisejících. [online]. EUR-Lex [cit. 2014-11-20]. Dostupný také z WWW: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0077&qid=1418849574785&from=CS. 
 
Česko. Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992,  částka 1, 
usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17–23. Dostupný také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426. ISSN 1211-1244. 
(Dále jen ,,LZPS"). 
 
Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 11, s. 354–464. ISSN 1211-1244. 
 
Česko. Zákon č. 81 ze dne 21. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 23, s. 658–659. 
 
Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů, Česká republika. 
2012, částka 33, s. 1026–1368. ISSN 1211-1244. 
 
Česko. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000, autorský zákon. In Sbírka zákonů, Česká republika. 
2000, částka 36, s. 1659–1685. ISSN 1211-1244. 



 
84 

 
Česko. Zákon č. 168 ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka 53, 
s. 2229. ISSN 1211-1244. 
 
Česko. Zákon č. 441 ze dne 3. prosince 2003, Zákon o ochranných známkách a o změně zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon  
o ochranných známkách). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, částka 147, s. 7339–7352.  
ISSN 1211-1244. 
 
Československo. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 2 ze dne 29. prosince 1959,  
o Všeobecné úmluvě o autorském právu. In Sbírka zákonů, Československá socialistická 
republika. 1960, částka 2, s. 5–10. ISSN 1211-1244. 
 
Československo. Zákon č. 99 ze dne 4.  prosince 1963, občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Československá socialistická republika. 1963, částka 56,  
s. 383–428. ISSN 1211-1244. 
 
Československo. Zákon č. 200 ze dne 17. května 1990, o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů,. In Sbírka zákonů, Česká a slovenská federativní republika. 1990, částka 35,  
s. 810–826. ISSN 1211-1244. 
 
 
Tuzemská soudní rozhodnutí 
 
Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90, 1990. 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006. Právní rozhledy 
2007, č. 8. 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012. 
 
 
Mezinárodní soudní rozhodnutí 
 
Rozhodnutí SDEU ze dne 10. dubna 2014 ve věci C-435/12 – ACI Adam BV a další proti 
Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. [online]. 2010 
[cit. 2014-11-15].   Dostupný z WWW:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&docla
ng=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=392698. 
 
Rozhodnutí SDEU ze dne 21. října 2010 ve věci C-467/08 – Padawan SL proti Sociedad 
General de Autores y Editores de España. [online]. 2010 [cit. 2014-11-15]. Dostupný z WWW:       
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclan
g=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32813. 
 
Rozhodnutí SDEU ze dne 27. února 2014 ve věci C-351/12 - OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o.s. proti Léčebným lázním Mariánské Lázně, a.s. [online]. 2014 
[cit. 2014-11-15]. Dostupný z WWW: 



 
85 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148388&pageIndex=0&docla
ng=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=401206. 
 
Rozhodnutí SDEU ze dne 28. dubna 1998 ve věci C-200/96 – Metronome Musik GmbH proti 
Music Point Hokamp GmbH. [online]. 1998 [cit. 2014-11-15].  Dostupný z WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43794&pageIndex=0&doclang=EN&mod
e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=516847. 
 
Rozhodnutí SDEU ze dne 3. září 2014 ve věci C-201/13 – Johan Deckmyn, Vrijehidsfonds 
VZW proti Heleně Vandersteen, Christiane Vandersteen a dalším. [online]. 2014  
[cit. 2014-11-15].  Dostupný z WWW: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d568de23a3ed30422
58406d50f0b955fce.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObN50?text=&docid=157281&pageIndex=0
&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=872284. 
 
 
Ostatní dokumenty 
 
ČESKÁ TELEVIZE. Vyjádření ČT: Návrhy ČT na novelu autorského zákona (AZ). ČT, 2010. 
Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/16--CT.pdf 
 
Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [online]. 2014 [cit. 2014-11-19].  
Dostupný z WWW:  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1111&CT1=0. 
 
Důvodová zpráva k zákonu č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon 121/2000 Sb., autorský 
zákon. [online]. 2014 [cit. 2014-11-17].    Dostupný z WWW:  
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=70&CT1=0. 
 
ISO 15707:2001. Information and documentation — International Standard Musical Work 
Code (ISWC). ISO, 2001. Dostupný z: https://www.iso.org/obp/ui/ - iso:std:iso:15707:ed-
1:v1:en. 
 
Ministerstvo kultury České republiky. Rozhodnutí sp. zn. 3209/2001 ze dne 22. března 2001,  
o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy [online]. INTEGRAM, o. s. [cit. 2014-11-19]. 
Dostupný z WWW: http://www.intergram.cz/files/opravneni-intergram.jpg. 
 
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců  
a o zvukových záznamech. Ženeva: 1996. In Česko. Sdělení Ministerstva zahraničí ze dne  
21. května 2002. In Sbírka mezinárodních smluv, Česká republika. 2002, částka 21,  
s. 9525–9553. 
 
 
Internetové zdroje 
 
ABOUJAOUDE, Elias. Dangers of our cut-and-paste culture: Column. USA TODAY [online]. 
2013 [cit. 2014-12-18]. Dostupný z: http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/11/13/elias-
aboujaoude-plagiarism-rand-students/3505963/. 
 
FERGUSON. Everything is a Remix [online]. 2010-2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupný z WWW: 
http://everythingisaremix.info. 



 
86 

 
ID3.org: The MP3 Tag Standard. [online]. 1998-2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: 
http://id3.org/Home. 
 
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll, op. 104. Český rozhlas [online]. 1997–2014  
[cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/socr/skladby/_zprava/616153. 
 
Ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. 2014 [cit. 2014-12-17]. Dostupný 
z WWW: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html. 
 
OSA. Rozúčtovací řád. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/124423/osa-rad2014.pdf. 
 
OSA. Sazebník autorských odměn. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/120391/sazebnik_osa2014_a5a.pdf. 
 
OSA. Výroční zpráva OSA 2013. [online]. 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.osa.cz/media/121525/výroční zpráva osa 2013_final.pdf 
 
Záznam provedení Goldbergových variací (Daniel Barenboim, 1992). In: YouTube.com 
[online]. 2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: 
https://www.youtube.com/watch?v=pXBAydcavdc. 
 
Záznam provedení Goldbergových variací (Glenn Gould, 1981). In: YouTube.com [online]. 
2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupný z WWW: https://www.youtube.com/watch?v=CrPrJ0ih8Kc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
87 

Resumé 
 

 Cílem práce je představit autorům a interpretům hudebního díla právní rámec 

úpravy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Jedná se  

o problematiku relativně složitou, a proto je dle mého názoru důležité, aby autoři  

a interpreti jako umělci měli alespoň základní představu o tom, jaká práva a povinnosti 

jim vznikají v procesu tvorby a exploatace hudebních děl a jaký právní rámec ochrany 

jim právo poskytuje. Zároveň je mi toto téma velice blízké, protože jsem sám autorem  

a interpretem hudebních děl. 

 V první kapitole se zabývám hudebním dílem z hlediska jeho jednotlivých 

složek, a to jak z pohledu právního, tak i z hlediska hudební teorie. Vzhledem k tomu, 

že kritérium jedinečnosti autorského díla nevylučuje užití části jiných děl, zabývám se  

i otázkou legálních způsobů užití cizích děl v procesu vzniku autorských děl a dále  

i otázkou plagiátorství. V závěru první kapitoly zmiňuji i (pro hudební díla typický) 

vznik autorského díla spoluprací více autorů.  

 V druhé kapitole představuji autorům katalog jejich osobnostních i majetkových 

práv se zaměřením na ty složky, které jsou relevantní vzhledem k hudebním dílům, 

včetně doby trvání jejich práv a postmortální ochrany autorských děl.  

 Třetí kapitola se analogicky ke kapitole předchozí věnuje katalogu práv 

výkonných umělců a jejich postavení v procesu interpretace hudebního díla. 

  Ve čtvrté kapitole jsou zmíněny nejtypičtější způsoby exploatace hudebního 

díla – živá produkce, produkce ze záznamu, proces nahrání hudebního díla jako základ 

exploatace hudebního díla prostřednictvím zvukového záznamu a dále samotná 

dispozice s autorskými právy prostřednictvím licencí. Na závěr této kapitoly zmiňuji  

i velice aktuální problematiku remixů pohledem autorského práva.  

 V páté kapitole nastiňuji čtenáři systematiku ochrany autorských práv 

prostřednictvím soukromého i veřejného práva.  
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Abstract 
 

 The aim of the thesis is to present the legal framework of the copyright  

and rights related to copyright to authors and performers of musical work.  

As a relatively complex issue, in my opinion, it is important for authors and performers 

as artists to have at least a basic idea of what rights and obligations arise in the process  

of creation and exploitation of musical works and what legal framework of protection 

the law provides to them. Moreover, this topic is very close to me because I am myself 

author and performer of musical works. 

 The first chapter deals with the musical work in terms of its individual 

components, both from legal and music theory point of view. Considering that  

the criterion of uniqueness of the copyright work does not exclude the use of parts of 

other works, I also examine the issue of legal uses of foreign works in the process of the 

creation of copyright works and the issue of plagiarism. At the end of the first chapter I 

mention the creation of a copyright work by collaboration of multiple authors (which is 

typical for musical works).  

 In the second chapter, I introduce to the authors the catalogue of their moral  

and property rights, focusing on those areas that are relevant to musical works, 

including the duration of their rights and post-mortal protection.  

 The third chapter, analogically to the previous chapter, explains the catalogue  

of performers' rights and their role in the process of interpretation of musical work.  

 The fourth chapter describes the most typical ways of exploitation of musical 

work – live production, phonogram production, the process of recording of musical 

work as a basis of exploitation of musical works through the audio recording and also 

the disposition with copyrights through copyright licenses. At the conclusion of this 

chapter I also mention the very topical issue of remixes from the copyright point  

of view.  

 In the fifth chapter I illustrate to readers the systematics of copyright protection 

through private and public law. 
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