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ÚVOD 

 

Audiovizuální díla jsou významnou součástí dnešní kultury a umění. Jejich 

právní rámec se dotýká především oblasti autorského práva; částečně pak ale zasahují i 

do dalších oblastí. Audiovizuální tvorba a využití jejích výsledků je předmětem 

komplexního a propracovaného souboru, který sestává ze vzájemně provázaných 

právních norem. 

Audiovizuální díla, typicky díla filmová, vznikají součinností mnoha osob, jež se 

na jeho tvorbě podílí. Od producenta, přes režiséra, kameramana, střihače, scénáristu, 

skladatele, po například autora knižní předlohy či autory jiných autorských děl ve filmu 

užitých. Výsledky činnosti některých těchto osob požívají autorskoprávní ochrany, jiné 

ne. Aby tento systém fungoval, je třeba v rámci ochrany oprávněných zájmů a právní 

jistoty jednotlivých účastníků jejich vzájemné vztahy právně regulovat. Tato regulace je 

pak přínosná jak pro vyjasnění práv jednotlivých osob podílejících se na tvorbě díla, tak 

pro určení právních vztahů mezi nimi. Právní úprava se tak snaží ochránit nejen 

individuální tvůrčí činnost jednotlivých osob, ale i investiční prostředky vložené do 

vzniku audiovizuálních děl a postavení takovýchto investorů. 

V této práci bude mým cílem analyzovat současnou situaci spojenou s právní 

ochranou audiovizuálních děl. V první řadě se pokusím shrnout prameny právní úpravy, 

a to jak na úrovni mezinárodního práva, tak úpravu audiovizuálních děl z hlediska 

evropského práva a národní právní úpravy. Těžištěm práce následně budou především 

práva autora k audiovizuálnímu dílu, popřípadě k dílu audiovizuálně užitému. Pozornost 

bude věnována možnostem autora nakládat s těmito právy, tudíž i otázce licenčních 

smluv a právům autora po poskytnutí licence. Pokusím se v rámci toho reagovat na 

aktuální situaci a vývoj, především s ohledem na přijetí občanského zákoníku, účinného 

od 1. 1. 2014. 

V neposlední řadě alespoň ve stručnosti nastíním práva spojená s právem 

autorským, která mají vztah a souvislost k právnímu režimu audiovizuálních děl, 

především tedy práva výkonného umělce a práva výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů. 
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1 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY AUDIOVIZUÁLNÍCH 

DĚL 

1.1 Mezinárodní smlouvy vztahující se k audiovizuálním dílům 

První oblastí mezinárodního práva, která má vztah k oblasti práva duševního 

vlastnictví, a tedy i k audiovizuálním dílům, je mezinárodní úprava lidských práv. V 

tomto ohledu bych chtěl zmínit především Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech ze dne 19. 12. 1966 (v platnosti od 23. 3. 1976).
1
 V 

ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. c) tento pakt garantuje právo požívat ochrany morálních 

a materiálních zájmů, které vyplývají z vědecké, literární nebo umělecké tvorby. V 

následujícím čl. 2 pakt ukládá povinnost, aby právní kroky učiněné členskými státy, 

tedy smluvními stranami paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, zahrnovaly 

i opatření, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury.  

Z hlediska vlastnictví k plodům práce a svobody podnikání v oblasti duševního 

vlastnictví a audiovizuálních děl má význam především Všeobecná deklarace lidských 

práv ze dne 16. 12. 1948,
2
 která v čl. 27 odst. 2 zakotvila právo každého na ochranu 

morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z vědecké, literární nebo umělecké 

tvorby. Z obecného hlediska má význam i čl. 17 odst. 1, podle kterého má každý právo 

vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. Ohledně práva pracovat a užívat plody v 

oblasti duševního vlastnictví má dopad i čl. 6 odst. 1 Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Toto ustanovení garantuje právo 

každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere 

nebo přijme; čl. 7 pokračuje garantováním práva na spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky a spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez 

jakéhokoli rozlišování.  

Právní úprava audiovizuálních děl je úzce svázaná též s otázkou svobody 

projevu. Toto právo upravuje již Všeobecná deklarace lidských práv v čl. 19, který 

                                                 
1
  MEZINÁRODNÍ PAKT O HOSPODÁŘSKÝCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH 

PRÁVECH [online].  Organizace spojených národů. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf. 
2
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV. Organizace spojených národů. [cit. 1. 4. 

2016]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf. 
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definuje právo na svobodu přesvědčení a projevu jako právo vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.
3
 Dále 

je právo na svobodu projevu upraveno Mezinárodním paktem o občanských a 

politických právech ze dne 19. 12. 1966 (v platnosti od 23. 3. 1976). Ten garantuje 

svobodu projevu v ustanovení čl. 19 odst. 2. Toto právo je v ustanovení definováno jako 

svoboda vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez 

ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo 

jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.
4
 Z dalších mezinárodních smluv je 

Česká republika vázána ustanovením čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod,
5
 a to ve znění protokolů č. 3, 5 a 8.  

Přesuneme-li se konkrétně k audiovizuálním dílům, v první řadě je zapotřebí 

zmínit Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl
6
 ze dne 9. 9. 1886, 

doplněnou v Paříži dne 4. 5. 1896, revidovanou v Berlíně dne 13. 11. 1908, doplněnou v 

Bernu dne 20. 3. 1914 a revidovanou v Římě dne 2. 6. 1928, v Bruselu dne 26. 6. 1948, 

ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a v Paříži dne 24. 7. 1971 (dále jen „Bernská úmluva“). 

Bernská úmluva pojem audiovizuální dílo nepoužívá, namísto toho užívá pojem 

„filmová díla“ a „díla vyjádřená podobným způsobem jako filmová díla“, v úředním 

českém překladu se vyskytuje termín „filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla 

vyjádřená způsobem obdobným filmu“. 

Bernská úmluva dále vymezuje právo na zfilmování literárních a uměleckých 

děl, zakotvené v čl. 14. Ten dává autorům literárních nebo uměleckých děl výlučné 

právo udílet svolení k filmovému zpracování a rozmnožování těchto děl a k rozšiřování 

takto zpracovaných nebo rozmnožených děl. Dále pak k veřejnému provozování, 

provedení a k přenosu po drátě na veřejnost takto zpracovaných, to jest zfilmovaných 

děl. V odstavci 2 pak článek 14 upřesňuje vázanost zpracování na autory původních děl, 

konkrétně podle tohoto ustanovení je zpracování filmových děl odvozených od děl 

                                                 
3
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV. Organizace spojených národů. [cit. 1. 4. 

2016]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf. 
4  

MEZINÁRODNÍ PAKT O HOSPODÁŘSKÝCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH 

PRÁVECH [online].  Organizace spojených národů. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf. 
5
  SDĚLENÍ FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 209/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
6
  VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o 

ochraně literárních a uměleckých děl, ze dne 8. července 1980 [online]. Organizace spojených národů. 

[cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Bernska-umluva.pdf. 
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literárních nebo uměleckých v jakékoliv jiné umělecké formě, vázáno na svolení autorů 

původních děl.  

Pojem audiovizuální dílo používá Úmluva o mezinárodním zápisu 

audiovizuálních děl,
7
 konkrétně v ustanovení čl. 2 této úmluvy. Audiovizuální dílo je 

zde definováno jako jakékoli dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu 

souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a 

jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. Této definici odpovídá i definice 

v účinném zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen jako „autorský zákon“ či 

zkráceně „AutZ“).
8
  

Kromě definování děl vyjádřených obdobných způsobem jako filmová díla, 

používají některé dohody mezinárodní právo též termín „díla vytvořená obdobným 

způsobem jako filmová díla.“ Teorie
9
 uvádí např. ustanovení čl. 4 odst. 3 Úmluvy 

s původním názvem „European Convention relating to questions on copyright law and 

neighbouring rights in the framework of transfrontier broadcasting by satellite“.
10

 Tuto 

úmluvu ale Česká republika nepodepsala. 

Mezinárodní právo neupravuje otázku autorství k audiovizuálnímu dílu. V 

ustanovení čl. 14 bis odst. 2 písm. b) Bernské úmluvy dokonce tato úmluva přímo 

odmítá tuto otázku upravit. Toto ustanovení vyhrazuje zákonodárství státu, v němž se 

uplatňuje nárok na ochranu, aby stanovilo nositele autorského práva k filmovému dílu.
11

 

Článek 15 Bernské úmluvy následně zakotvuje vyvratitelnou domněnku, týkající 

se výrobce audiovizuálního díla. Podle této vyvratitelné právní domněnky se osoba 

fyzická nebo právnická, jejíž jméno je uvedeno obvyklým způsobem na filmovém díle, 

považuje za výrobce uvedeného díla, není-li prokázán opak. 

                                                 
7
  SDĚLENÍ FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 365/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
8
  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36. ISSN 

1211-1244.  
9  

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 593. 
10

  European Convention relating to questions on copyright law and neighbouring rights in the 

framework of transfrontier broadcasting by satellite [online]. WIPO [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=942. 
11

  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 593. 
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Zapotřebí je zmínit též Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných umělců, 

výrobců a rozhlasových a televizních organizací ze dne 26. 10. 1961, tzv. Římskou 

úmluvu (dále jen „Římská úmluva“).
12

 Ve vztahu k audiovizuálním dílům má tato 

úmluva vliv především na právní postavení výkonných umělců a na oblast výkonů 

audiovizuálně užitých; zasahuje ale i do oblasti práv výrobců zvukových záznamů a 

výrobců zvukově obrazových záznamů k jejich záznamům, a též do práv rozhlasových a 

televizních vysílatelů k jejich vysílání. Římská úmluva např. v čl. 14 stanovuje dobu 

trvání práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu. 

Pro úplnost je třeba zmínit též Všeobecnou úmluvu o autorském právu ze dne 6. 

9. 1972, revidovanou v Paříži dne 24. 7. 1971.
13

  K Všeobecné úmluvě přistoupila 

Československá socialistická republika s účinnosti od 6. 1. 1960. Po revizi z roku 1971 

k ní Československo přistoupilo ke dni 18. 4. 1980. Tato úmluva se ale nepoužije při 

vymezení vztahů mezi zeměmi, které přistoupily k Bernské úmluvě. U zemí, které 

přistoupily k Bernské úmluvě, není možné použít ochranu dle Všeobecné úmluvy. Pro 

Českou republiku je tudíž významná pouze v rámci autorskoprávní spolupráce se 

zeměmi, které nejsou členskými státy Bernské unie.
14

 

Na úpravu práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům má vliv 

Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování 

jejich zvukových záznamů, ze dne 29. 10. 1971,
15

 tzv. protipirátská úmluva, podepsaná 

v Ženevě (dále jen „Ženevská úmluva“). Tehdejší Československá socialistická 

republika přistoupila k úmluvě dne 15. 1. 1985. 

Významnou součástí mezinárodněprávní úpravy jsou úmluvy související s 

mezinárodními organizacemi. Mezinárodní spolupráce na poli duševního vlastnictví je 

nyní zakotvena na základě Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
16

 

                                                 
12

  VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 192/1964 Sb., ze dne 18. září 1964, o 

Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016].  
13

  VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 134/1980 Sb., ze dne 8. července 1980, o 

Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 

organizací. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
14

  HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011. Praktik. 80 s. 

ISBN: 978-80-87212-91-2. S. 38. 
15

  VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 32/1985 Sb., ze dne 18. února 1985 o 

Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových 

záznamů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
16

  CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANISATION [online]. World Intellectual Property Organisation. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854. 
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ze dne 14. 6. 1967 (účinnou ke dni 26. 4. 1970). Touto úmluvou vznikla Světová 

organizace duševního vlastnictví, anglicky zkráceně WIPO (dále jen „WIPO“), v roce 

1974 se stala specializovanou agenturou OSN. WIPO má v současnosti 188 členů
17

 a 

spravuje 23 mezinárodních smluv k právům duševního vlastnictví.
18

  Cílem Světové 

organizace duševního vlastnictví je, mimo ochrany již existujícího právního systému, 

též práce na zakotvení mezinárodních smluv. Dne 20. 12. 1996 proto byla v Ženevě 

přijata Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském.
19

 V 

platnost vstoupila dne 6. 3. 2002 (v českém prvním řádu sděl. č. 33/2002 Sb. m. s.) Tato 

smlouva je zvláštní dohodu ve smyslu článku 20 Bernské úmluvy (čl. 1, odst. 1 

smlouvy) a v zásadě zakotvila pro členské státy ochranu práv, ustanovenou v Bernské 

úmluvě. 

Dne 20. 12. 1996 byla, taktéž v Ženevě, podepsána Smlouva Světové organizace 

duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech.
20

 V 

platnost vstoupila dne 20. 5. 2002. Tato smlouva neruší závazky, plynoucí z Římské 

úmluvy (viz čl. 1 odst. 1); konkrétní právní ochrana pak Římské úmluvě plně odpovídá. 

Hlavní přínos této smlouvy, stejně jako smlouvy předchozí, spočívá v zakotvení 

ustanovení Bernské, respektive Římské úmluvy, i pro ty země, které k Římské či 

Bernské úmluvě nepřistoupily, a přitom jsou členy Světové organizace duševního 

vlastnictví.  

Z dalších smluv vázaných na mezinárodní organizace je to především Dohoda o 

obchodních aspektech práv duševního vlastnictví,
21

 anglicky zkráceně TRIPS (dále jen 

„TRIPS“), ze dne 15. 4. 1994. Tato úmluva vznikla při založení Světové obchodní 

organizace. Ohledně autorských práv smlouva TRIPS garantuje minimální standard 

                                                 
17  

WIPO’S MEMBER STATES [online]. World Intellectual Property Organisation. [cit. 1. 4. 

2016]. Dostupné z: http://www.wipo.int/members/en/. 
18

  SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (WIPO) [online]. Informační 

centrum OSN v Praze [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.archiv.osn.cz/system-osn/specializovane-

agentury/?i=127. 
19

  SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV. Ročník 2002, částka 15. Ministerstvo kultury ČR [cit. 

1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb015-02m.pdf. 
20

  SDĚLENÍ MINISTERSSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 48/2002 o přístupu České republiky 

ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových 

záznamech, ze dne 21. května 2002. Ministerstvo kultury ČR. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb021-02m.pdf. 
21

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 191/1995 Sb., o přistoupení České 

republiky k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Úřad průmyslového 

vlastnictví ČR. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: 

https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf. 
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ochrany, a to s odkazem na Bernskou a Římskou úmluvu. Význam úmluvy je dán nejen 

garancí této ochrany, ale též zakotvením závazků členských států ve vztahu k nástrojům 

vymáhání práva prostřednictvím trestního, správního i občanského práva. 

Specifickou součástí mezinárodněprávní úpravy je, či z hlediska praxe spíše 

byla, Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl ze dne 18. 4. 1989.
22

 Dne 13. 

5. 1993 Shromáždění jako vrcholný orgán Unie pro mezinárodní zápis audiovizuálních 

děl rozhodlo o pozastavení účinnosti této úmluvy;
23

 vzhledem k tomu se této úmluvě ve 

své diplomové práci nebudu dále věnovat. 

1.2 Evropské právo 

Evropské právo má od vstupu České republiky do EU v roce 2004 významný 

vliv na českou právní úpravu. Jeho rolí v oblasti autorského práva je především 

harmonizace předpisů a nastavení stejné úrovně ochrany v jednotlivých členských 

státech Toto se týká i ochrany audiovizuálních děl, případně děl audiovizuálně užitých a 

audiovizuálně užitých výkonů, jakož i zvukových a zvukově obrazových záznamů a 

vysílání. V kapitole se pokusím o stručný výčet předpisů evropského práva, které mají 

dopad na ochranu výše zmíněného.  

Audiovizuální díla upravuje především Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o době ochrany autorského práva a určitých 

práv s ním souvisejících
24

 a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES ze 

dne 12. 12 2006, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti 

duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským.
25

 Obě tyto směrnice přinášejí 

definici pojmu film, a to v ustanovení čl. 2 odst. 1 cit. směrnice č. 2006/115/ES, 

respektive v ustanovení čl. 3 odst. 3 cit. směrnice č. 2006/116/ES. Filmem je podle 

těchto ustanovení kinematografické nebo audiovizuální dílo nebo pohyblivé obrazové 
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  SDĚLENÍ FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 365/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. [cit. 

1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=365&r=1992. 
23

  HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011. Praktik. 80 s. 

ISBN: 978-80-87212-91-2. S. 39. 
24

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o 

době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
25

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/115/ES ze dne 12. 12 2006, o 

právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s 

právem autorským. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
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sekvence bez ohledu na to, zda jsou doprovázeny zvukem nebo nikoli. Více bude k 

otázce komparace pojmu film ve vztahu k audiovizuálnímu dílu pojednáno v druhé 

kapitole této diplomové práce. 

Autorství audiovizuálního díla opět upravuje směrnice 2006/116/ES ze dne 12. 

12. 2006 o době ochrany autorského práva,
26

 která zrušila směrnici č. 93/98/EHS. 

Směrnice v čl. 2 odst. 1 stanoví, že za autora nebo jednoho z autorů audiovizuálního 

díla se považuje hlavní režisér, což je osoba, která tvůrčím způsobem uspořádává 

audiovizuálně užitá díla. Státům ale směrnice dává možnost (již české právo nicméně 

nevyužívá), označit v národní právní úpravě jako autora audiovizuálního díla i další 

osoby jako spoluautory (čl. 2 odst. 1 věta druhá). Režisér ale musí být v takovéto úpravě 

uveden vždy. 

Výše zmiňovaná směrnice upravuje též dobu ochrany pro práva výrobců 

zvukových záznamů, stejně jako pro práva výrobců zvukově obrazových záznamů. V 

případě výrobců zvukových záznamů nicméně došlo ke změně směrnicí č. 

2011/77/EU,
27

 která prodloužila dobu ochrany práv výrobce zvukového záznamu na 70 

let v případě vydání zvukového záznamu či jeho sdělení veřejnosti. 

Je zapotřebí zmínit též Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze 

dne 22. 5. 2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti.
28

 K vytvoření vnitřního trhu a zavedení systému 

zabraňujícího narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu dle čl. 1. směrnice 

přispívá i harmonizace právních předpisů členských států týkajících se autorského práva 

a práv s ním souvisejících.  

Ze starších předpisů evropského práva uvádí literatura
29

 např. směrnici Rady 

92/100/EHS ze dne 19. 11. 1992, o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých 
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  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o 

době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. In: ASPI [právní informační systém]. 
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  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 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. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
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  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 
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Ministerstvo kultury ČR [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-

pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/12_S_2001_29_ES_informacni-spolecnost_CS.pdf. 
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  TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví. 2. Česká právní ochrana. 1.vydání. 

Brno : Doplněk, 2007. 114 s. ISBN: 80-7239-198-4. S. 112. 
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právech příbuzných právu autorskému v oblasti duševního vlastnictví.
30

 Tato směrnice 

ale ke dni 15. 1. 2007 pozbyla platnost - byla nahrazena Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 12. 2006, o právu na pronájem a půjčování 

a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem 

autorským.
31

 Obdobně literatura uvádí směrnici Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993, o 

harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv příbuzných.
32

 Tato 

směrnice ale opět ke dni 15. 1. 2007 pozbyla platnost; namísto ní nyní platí Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.
33

  Za dosud aktuální je možno 

označit Směrnici Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993, o koordinaci určitých předpisů 

týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a 

kabelovém přenosu;
34

 v tomto ohledu je ale zapotřebí zmínit, že kabelová televize není 

vysíláním dle ustanovení § 83 odst. 1 autorského zákona a její provozovatel není 

vysílatelem dle ustanovení § 83 odst. 2 autorského zákona. Na oblast audiovizuálních 

děl, popřípadě práv s nimi souvisejícími, má tato směrnice pouze omezený dopad.   

Z aktuálně přijatých unijních předpisů je možné zmínit Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. 10. 2012, o některých povolených způsobech 

užití osiřelých děl.
35

 Do české právní úpravy byl institut osiřelých děl zakotven novelou 

autorského zákona, tj. zákonem č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

                                                 
30
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1. 4. 2016]. 
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Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
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se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
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zákonů.
36

 V oblasti zvukových záznamů, popřípadě hudebních děl audiovizuálně 

užitých, má význam i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 

2. 2014, o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování 

licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.
37

 Pro 

úplnost je možno uvést též Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES, o 

právu autora na odměnu z opětovného prodeje originálu uměleckého díla,
38

 v oblasti 

audiovizuálních děl bude ale její případná aplikace minimální, a to z důvodu povahy 

audiovizuálního díla a autorství k němu. 

Ohledně vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví, tedy i práv k 

audiovizuálním dílům audiovizuálně užitým a audiovizuálně užitým výkonům, má 

význam Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, o vymáhání práv 

duševního vlastnictví ze dne 29. 4. 2004.
39

 Cílem této směrnice je dle čl. 10 sblížení 

právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň 

ochrany vnitřního trhu. Ohledně autorství děl se pak v čl. 19 odvolává na pravidlo 

stanovené v článku 15 Bernské úmluvy, který zakládá právní domněnku, že autorem 

literárního nebo uměleckého díla je osoba, jejíž jméno je na díle uvedeno. Význam této 

směrnice spočívá mj. i v tom, že upravuje v ustanovení čl. 13 náhradu škody v 

souvislosti se zneužíváním práv k duševnímu vlastnictví; konkrétně ukládá členským 

státům povinnost nařídit porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž věděl nebo 

rozumně vědět měl, že porušuje práva, zaplatit nositeli práv náhradu škody odpovídající 

skutečné újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva.
40
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Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
39

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2004/48/ES, o vymáhání práv 

duševního vlastnictví ze dne 29. 4. 2004. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 

1. 4. 2016]. 
40

  VYMÁHÁNÍ PRÁV [online]. [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-

pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/16_S_2004_48_ES_vymahani-prav_CS.pdf. 
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1.3 Národní právní úprava 

1.3.1 Listina základních práv a svobod 

Na právní úpravu duševního vlastnictví, a tudíž i audiovizuálních děl, má 

klíčový vliv Listina ústavních práv a svobod (dále také jen „Listina“),
41

 která je součástí 

ústavního pořádku České republiky ve smyslu čl. 112 Ústavy ČR.
42

 Listina základních 

práv a svobod vymezuje základní práva svědčící jak autorům audiovizuálních děl a děl 

audiovizuálně užitých, tak i výkonným umělcům a výrobcům zvukových a zvukově 

obrazových záznamů. Základním právem souvisejícím s duševním vlastnictvím je právo 

k výsledkům duševní činnosti, zakotvené v čl. 34 odst. 1 Listiny. Toto právo je dále 

upraveno v odstavci 2, podle kterého je právo přístupu ke kulturnímu bohatství 

zaručeno za podmínek stanovených zákonem. 

Z konkrétních práv souvisejících s plody duševního vlastnictví se jedná 

především o právo na majetek; na základě čl. 11 Listiny má každý právo vlastnit 

majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dle 

odstavce 4 tohoto článku je pak vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva 

možné ve veřejném zájmu, a to jen na základě zákona a za náhradu. Právo vlastnit 

majetek náleží každému, i každé zahraniční osobě, a to i právnické osobě; právo svědčí 

i bez ohledu na mezistátní vzájemnost ochrany.
43

 Právo na majetek je chráněno, ať už 

jde o hmotný či nehmotný majetek.  

Součástí práv k audiovizuálnímu dílu je i právo podnikat nebo provozovat jinou 

hospodářskou činnost. Toto právo je zakotveno v článku 26 Listiny, podle kterého má 

každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost.
44

 Článek 27 zakotvuje právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Toto právo má 

vztah mj. ke kolektivní správě práv a ochraně zájmů osob, jejichž práva jsou kolektivní 

                                                 
41

  TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví. 2. Česká právní ochrana. 1.vydání. 

Brno : Doplněk, 2006. 114 s. ISBN: 80-7239-198-4. S. 62. 
42

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
43

  TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví. 2. Česká právní ochrana. 1.vydání. 

Brno : Doplněk, 2006. 114 s. ISBN: 80-7239-198-4. S. 73. 
44  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
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správou chráněna. Právo podnikat je významné především proto, že bez tohoto práva by 

výtvory lidského ducha nedošly svého veřejného uplatnění.
45

 Pro oblast audiovizuálních 

děl má toto právo význam mj. pro ochranu hospodářské činnosti výrobců zvukových 

záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů; tento význam práva na podnikání 

zdůrazňuje i literatura.
46

 

S duševním vlastnictvím přímo souvisí též garance svobody myšlení, svědomí, 

náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby. Tato práva jsou 

zakotvena v ustanovení čl. 15 Listiny. Pro oblast umělecké tvůrčí činnosti, tedy i pro 

oblast audiovizuálních děl, má význam především odstavec 2 článku 15, který zaručuje 

svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby. S tím pak souvisí též čl. 17 Listiny; 

podle odstavce 2 tohoto článku má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Odstavec 3 tohoto článku 

následně zakazuje cenzuru, což se týká i zákazu cenzury uměleckých děl, a tedy i děl 

audiovizuálních. 

1.3.2 Nový občanský zákoník 

Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“ 

nebo zkráceně „OZ“),
47

 účinný od 1. 1. 2014, přinesl zásadní změny v rámci pojetí věcí 

v právním smyslu a práv k nim.  

Podle ustanovení § 489 OZ je věcí v právním smyslu vše, co je rozdílné od 

osoby a slouží potřebě lidí. Mezi věci nový občanský zákoník počítá i nehmotné statky. 

V ustanovení § 496 odst. 2 přináší občanský zákoník definici nehmotné věci. 

Nehmotnými věcmi jsou dle OZ práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez 

hmotné podstaty. V § 498 odst. 2 pak zahrnuje nehmotné věci mezi věci movité. 

Nový občanský zákoník též přináší právní úpravu dalších institutů, které se 

vztahují k právům k duševnímu vlastnictví a tedy i k právní úpravě audiovizuálních děl. 

Patří mezi ně například úprava smluvních typů, jež nyní nový občanský zákoník 

                                                 
45  

TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví. 2. Česká právní ochrana. 1.vydání. 

Brno : Doplněk, 2006. 114 s. ISBN: 80-7239-198-4. S. 78. 
46

  TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví. 2. Česká právní ochrana. 1.vydání. 

Brno : Doplněk, 2006. 114 s. ISBN: 80-7239-198-4. S. 78. 
47

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 

ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
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sjednocuje a nahrazuje tak dvoukolejnost občanského, resp. ve vztahu k licenční 

smlouvě autorského zákona a obchodního zákoníku, která existovala před ním. Mezi 

tyto instituty patří i smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a 

kterou nový občanský zákoník upravuje v části IV, hlava II, díl 8, konkrétně v 

ustanovení § 2586an. Smlouva o dílo se vyskytuje v oblasti audiovizuálních děl dosti 

často, a to jak ve vztahu k audiovizuálnímu dílu jako takovému, tak i k dílům 

audiovizuálně užitým či k audiovizuálně užitým výkonům.  

Dalším institutem, jenž nový občanský zákoník upravuje, je licenční smlouva, tj. 

smlouva, kterou je poskytováno oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licence) v ujednaném omezeném či neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, 

není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Tento typ smlouvy nový 

občanský zákoník upravuje v části IV, hlavě II, oddílu 5, to jest v ustanoveních § 

2358an. O obou institutech, tj. o smlouvě o dílo a o licenční smlouvě, bude v diplomové 

práci pojednáno níže. 

1.3.3 Autorský zákon a předpisy související s autorským právem 

Prvním pramenem autorského práva, upravující audiovizuální díla, byl již zákon 

č. 218/1926  Sb., o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a 

fotografickým.
48

 Změnu zákonné úpravy přinesl zákon č. 115/1953 Sb. o právu 

autorském,
49

 na který navázal zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a 

uměleckých (autorský zákon).
50

 Ve vztahu k audiovizuálním dílům pak měla význam 

novela autorského zákona z roku 1996,
51

 upravující mj. otázku autorství k 

audiovizuálním dílům. 

Klíčovým aktuálním právním předpisem, upravujícím autorské právo včetně 

právní úpravy audiovizuálních děl, je zákon 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o 
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  Zákon č. 218/1926  Sb., o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a 
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vědeckých a uměleckých (autorský zákon). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
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právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (současný 

autorský zákon) ze dne 7. 4.2000, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 2000.
52

  Tento zákon 

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

právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a 

kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. 

Ve společných ustanoveních týkajících se autorského práva přináší autorský 

zákon zakotvení postavení autorů a jejich práv ke svým dílům. V ustanoveních § 62 až 

64 autorský zákon přímo upravuje audiovizuální díla, jejich autory, a díla audiovizuálně 

užitá a jejich autory. V § 67 a následujících pak autorský zákon upravuje práva 

výkonného umělce k uměleckému výkonu; to má význam především k postavení 

výkonných umělců, jejichž umělecké výkony se zařazením do audiovizuálního díla 

stávají výkony audiovizuálně užitými. K oblasti audiovizuálních děl se vztahují i práva 

výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, která autorský zákon upravuje v 

ustanovení § 75 a následujících; toto právo má vztah především k oblasti zvukových 

záznamů, které jsou užity v audiovizuálních dílech. K audiovizuálním dílům a k 

postavení výrobců se vztahují ustanovení o právu výrobce zvukově obrazového 

záznamu k jeho prvotnímu záznamu, upravené v ustanovení § 79 a následujících, a do 

určité míry i práva rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, zakotvená v 

ustanoveních § 83 až § 86 (i když v oblasti audiovizuálních děl mají význam pouze 

práva televizních vysílatelů).  Kromě toho se k audiovizuálním dílům vztahují i některé 

další instituty, upravené autorským zákonem, kupříkladu zaměstnanecké dílo, upravené 

v ustanovení § 58, a díla na objednávku, jejichž právní úprava je zakotvena v 

ustanovení § 61 autorského zákona. O právní úpravě audiovizuálních děl v autorském 

zákoně bude tato diplomová práce pojednávat především.  

S audiovizuálními díly přímo souvisí též zákon č. 496/012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon o audiovizi“).
53

 Tento zákon upravuje povinnosti při výrobě a zpřístupňování 

kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního 
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filmového archivu a postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho 

financování a poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie. Zákon upravuje 

též poskytování pobídek filmovému průmyslu. 

Význam má též zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a o změně některých zákonů.
54

 Tento zákon upravuje služby obdobné 

televiznímu vysílání, které jsou uživateli poskytnuty v jím zvoleném čase.
55

 

Oblasti právní úpravy audiovizuálních děl se částečně dotýká zákon č. 231/2001 

Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání.
56

 Provozovatelé vysílání dle tohoto zákon ale 

nejsou vysílateli dle ustanovení § 82 autorského zákona. Vzhledem k omezenému 

rozsahu diplomové práce bude tento zákon zmíněn pouze okrajově. 

1.3.4 Vztah k dalším předpisům 

K audiovizuálním dílům a jejich právní úpravě mají vztah i další právní 

předpisy. Jedná se například o zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb.,
57

 který má 

význam především pro úpravu postavení autorů audiovizuálních děl, autorů děl 

audiovizuálně užitých, či výkonných umělců, kteří vytváří svá díla či umělecké výkony 

v zaměstnaneckém poměru. Pro soudní ochranu práv autorů, výkonných umělců, 

výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a též rozhlasových a televizních 

vysílatelů má význam též občanský soudní řád,  zákon č. 99/1963 Sb.
58

 Pro ochranu 

před neoprávněnými zásahy do práv autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových a 

zvukově obrazových záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů, v případě 

ochrany pomocí veřejnoprávních institutů, je významný trestní zákoník, zákon č. 

40/2009 Sb.,
59

 účinný od 1. 1. 2010, vymezující trestné činy proti autorskému právu. 

Konkrétně v ustanovení § 270 trestní zákoník zakotvuje porušení autorského práva, 
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práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. V oblasti správního práva má 

význam i zákon č. 200/1992 Sb., zákon o přestupcích.
60
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2 AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLO 

2.1 Pojem audiovizuálního díla 

Pojem audiovizuálního díla vyplývá z ustanovení autorského zákona.  

Audiovizuální dílo definuje autorský zákon v ustanovení § 62 odst. 1: „Audiovizuálním 

dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či 

nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, 

vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných 

zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.“ 

Definici audiovizuálního díla pak uvádělo i původní znění zákona č. 273/1993 

Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně 

a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,
61

 v ustanovení § 1 písm. a) 

jako dílo, které sestává z řady zaznamenaných, spolu  souvisejících  obrazů,  ať  již  

doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem,  a  jsou-li doprovázeny 

zvukem, vnímatelných i sluchem.  

Rozdíl oproti definici v autorském zákoně tedy spočíval v tom, že definice dle 

zákona o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl nepovažuje 

audiovizuální dílo pouze za dílo vzniklé sestavením děl audiovizuálně užitých. Je tedy 

dle něj možné, aby audiovizuální dílo obsahovalo i díla jiná, která nejsou dílem 

audiovizuálně užitým. Komentář autorů Chaloupkové a Holého hodnotí tuto definici 

jako lepší, neboť podle autorů definice počítá se situací, kdy audiovizuální dílo obsahuje 

kromě děl audiovizuálně užitých i jiné složky, a která dle autorů nastává vždy.
62

 K 

tomuto názoru se připojuje i Ivan David v knize Filmové právo.
63

 Přesto pak v zájmu 

pojmové jednoty právního řádu jak zákon č. 273/1993 Sb., tak i nyní zákon o 

audiovizi
64

 přejímá definici autorského zákona, resp. na ni odkazuje. 
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Co všechno lze zařadit pod pojem autorské dílo autorský zákon uvádí pouze 

demonstrativně v ustanovení § 2 odst. 2, do tohoto výčtu výslovně zahrnuje i díla 

audiovizuální s tím, že příkladmo zmiňuje díla kinematografická, tedy díla určená k 

promítání v kinech, jako jsou například díla filmová a díla televizní, ať již filmová či 

videografická. 

 

Pojem audiovizuálního díla tudíž v praxi zahrnuje několik typů děl, které je 

možné členit dle způsobu jejich užití. Tyto typy a jejich diferenciaci vyjmenovává 

komentář k autorskému zákonu autorů Telece a Tůmy.
65

 

 

a) díla filmová, tj. 

aa) díla kinematografická, která jsou určena k užití (zpravidla k užití 

veřejnému), 

spočívajícímu v promítání kinematografickou projekcí (zpravidla ve veřejných 

kinech); 

ab) filmová díla televizní (televizní filmy, angl. television films), která jsou 

určena k vysílání 

televizí. (Jde též o veřejné užití, ponecháme-li stranou možné soukromé užití 

průmyslovou televizí apod.). 

b) díla vyjádřená obdobným způsobem jako dílo filmové, tj. 

ba) díla televizní, tzn. specifický druh (vesměs uměleckých) děl, odlišný od děl 

filmových (i 

od filmově televizních). Pro díla televizní je v určitých případech povahově 

příznačná jejich 

nevázanost na předchozí hmotné zachycení (srov. též případ živého vysílání). 

(Podobně viz Würtherle, 1966); 

bb) ostatní díla vyjádřená podobným audiovizuálním (technickým) způsobem 

jako díla filmová
66

. 
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Tato typologie však není přímo uvedená v samotném autorském zákoně a jedná 

se tedy o interpretaci autorů komentáře. Diferenciace se přesto uplatňuje i v praxi, 

například v zákoně ČNR 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a 

rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů.
67

 Především pak má toto 

členění význam pro odlišný způsob šíření audiovizuálních děl.  

Pojem audiovizuálního díla je pak zakotven i v právu mezinárodním (srov. 

Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, sděl. č. 365/1992 Sb.),
68

 právu 

komunitárním [srov. čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES 

ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v 

oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem,
69

 čl. 2 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících]
70

 a rovněž v některých 

zahraničních úpravách (srov. franc. ouvres audiovisuelles či angl. audiovisual works).
71

 

Pojem audiovizuálního díla tedy zahrnuje označení pro takový typ uměleckých 

děl, pro něž je určujícím znakem vnímatelné vyjádření zvukově obrazovou 

(audiovizuální) podobou, vnímatelnou zrakem a sluchem, a to prostřednictvím filmové, 

televizní a jiné audiovizuální techniky. Obsahově zahrnuje jak filmové dílo, tak dílo 

vyjádřené podobným způsobem jako dílo filmové. Otázka vnímatelnosti sluchem však 

není definičním požadavkem, audiovizuálním dílem tak může být i němý film. 

Autorský zákon se věnuje též otázce nutnosti pevného zachycení díla. 

Audiovizuální dílo je jedinou výjimkou, kde se zachycení díla vyžaduje, a to z důvodu 

definičního vymezení díla. Definice audiovizuálního díla totiž zahrnuje požadavek na 

řadu zaznamenaných obrazů. Přestože jinak autorský zákon k vzniku autorskoprávní 

ochrany nevyžaduje, aby bylo dílo hmotně zachyceno, a autorskoprávní ochrana svědčí 

                                                 
67

  Zákon č. 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
68

  SDĚLENÍ FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ č. 365/1992 Sb., o 

sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
69

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/115/ES ze dne 12. 12 2006, o 

právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s 

právem autorským. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
70

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o 

době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
71  

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 586. 



 

 

26 

 

dílu i při neexistenci takovéhoto zachycení, u audiovizuálního díla jde z podstaty 

vymezení tohoto pojmu o výjimku. 

2.1.1 Film a filmové dílo 

Autorský zákon přímo neupravuje definici filmu. Pojem film se vyskytuje v 

některých předchozích zákonných úpravách. Příkladem může být Dekret prezidenta 

republiky č. 50 ze dne 11. 8. 1945 o opatřeních v oblasti filmu.
72 

 Tento dekret, platný 

do 10. 11. 1993, ustanovil Československé, a později též České, republice státní 

monopol na výrobu a produkci filmů. Pojem film pak dekret definoval jako osvětlený 

kinematografický film. 

S pojmem film dále pracuje zákon o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání.
73

  Tento zákon film zmiňuje v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), které zní: „(…) 

pořadem [je] pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která představuje 

jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s 

podobou a obsahem televizního vysílání, zejména celovečerní film, záznam sportovní 

události, situační komedie, dokumentární pořad, pořad pro děti nebo původní televizní 

hra“. Zákon ale definici toho, co rozumí filmem, nepřináší.  

Jak již bylo uvedeno výše, autorský zákon film nijak nedefinuje. Přesto tento 

termín používá v ustanovení § 33, který upravuje zákonnou licenci pro užití díla na 

veřejném prostranství. V ustanovení se uvádí, že do práva autorského nezasahuje ten, 

kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo 

vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách 

nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto 

vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. V tomto ustanovení autorský 

zákon neuvádí, jak termínu film rozumí, je však z obsahu zřejmé, že film vnímá jako 

záznamový prostředek.  

Vzhledem k absenci termínu film v autorském zákoně pro film ve smyslu 

nehmotného statku v podobě autorského díla současný autorský zákon využívá pojem 
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audiovizuálního díla, jak alespoň uvádí Ivan David.
74

 Tento názor ale do určité míry 

odmítá komentář autorů Telce a Tůmy,
75

 podle nichž se u pojmů film a audiovizuální 

dílo o synonyma nejedná, dle autorů „lze si představit i takový film, tzn. nehmotný 

výsledek činnosti vyjádřený specifickou podobou, který pojmové znaky audiovizuálního 

díla podle autorského zákona nesplňuje”. 

S pojmem filmu nicméně pracuje komunitární právo, konkrétně směrnice č. 

2006/115/ES
76

 a směrnice č. 2006/116/ES.
77

 Podle definic obsažených v těchto 

směrnicích se filmem rozumí kinematografické nebo audiovizuální dílo nebo pohyblivé 

obrazové sekvence bez ohledu na to, zda jsou doprovázeny zvukem nebo nikoli (čl. 2 

odst. 1 citované směrnice č. 2006/115/ES, čl. 3 odst. 3 cit. směrnice č. 2006/116/ES). 

K pojmu film se vyjadřuje i komentář autorů Kříže, Holcové, Kordače a 

Křesťanové. Komentář uvádí definici dle výše zmíněné směrnice a dále se zaměřuje 

především na odlišení audiovizuálního díla a filmu coby jeho záznamu, což odpovídá 

úpravě pojmu zvukově obrazový záznam dle § 79 dle autorského zákona. Práva k 

takovémuto záznamu jsou právy ryze majetkovými a záznam je pak zvláštním 

nehmotným statkem.
78

 

Tento závěr plyne z citované definice dané směrnice, kdy ta chápe film jako 

(jakékoli) obrazové sekvence, tedy nejen ty, které představují audiovizuální dílo. 

Samostatnou kapitolou je chápání pojmu film coby filmového pásu, DVD či jiné 

hmotné věci, na níž jsou dílo či záznam hmotně zachyceny. V tomto případě se ale 

nakládání s takovouto věcí řídí obecnými pravidly pro nakládání s hmotnými věcmi
79

 a 

takovýto právní rámec tudíž není obsahem autorského práva ani této práce. 
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2.1.2 Kinematografické dílo 

Předchozí zákonná úprava pracovala s termínem „kinematografická díla a díla 

zhotovená podobným způsobem“.  Tento termín byl používán i v dřívějším zákoně č. 

218/1926 Sb., o původcovském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým 

(o právu autorském).
80

 

Tento pojem pak používá vyhláška č. 31/1967 Sb., o určení podniku 

Československý filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu 

a dovozu filmů a televizních záznamů.
81

 V rámci této vyhlášky se filmem, jak 

kinematografickým, tak i televizním, rozumělo ucelené filmové dílo, k takovémuto dílu 

se postupovalo výhradní právo jako k celku. Filmovými materiály podle citovaná 

vyhlášky byly kopie nebo jiné druhy rozmnožovacích materiálů a toto vymezení se 

týkalo i televizních materiálů.  Televizní záznam byl definován jako zachycení díla 

jiným způsobem, než filmovou technikou. 

Současný autorský zákon pojem dílo kinematografické pouze zmiňuje 

v ustanovení § 2 odst. 1, jako příklad díla audiovizuálního. 

2.2 Autor audiovizuálního díla 

Autorský zákon pracuje s právní fikcí, v rámci níž považuje za autora 

audiovizuálního díla režiséra. Tuto právní fikci uvádí jak komentář autorů Telece a 

Tůmy,
82

 tak komentář kolektivu autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové.
83

  Podle 

prvního ze zmíněných komentářů se tak autorský zákon v případě audiovizuálních děl 

odchyluje od principu objektivní pravdivosti autorství, která je jinak základem českého 

autorského práva.
 
Druhý zmíněný komentář se shoduje v otázce existence právní fikce 

autorství, dále ale analyzuje otázku existence nevyvratitelné právní domněnky. Přestože 

autoři komentáře uznávají, že formulace odstavce 1 by mohla svědčit o existenci 
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nevyvratitelné právní domněnky a tudíž o prolomení zásady pravdivosti, i přesto podle 

autorů autorský zákon užívá výraz režisér jen jako synonymum výrazu autor 

audiovizuálního díla, a tudíž se jedná o speciální označení autora. Ustanovení tudíž 

nezakládá možnost prolomení zásady materiální pravdy, ale dává možnost stanovit 

nevyvratitelnou právní domněnku autorství k audiovizuálnímu dílu. 

Tato právní konstrukce je pak v souladu i s evropskou právní úpravou. Jedná se 

především o směrnici č. 2006/116/ES, o době ochrany autorského práva.
84

 Směrnice 

stanoví, že autorem audiovizuálního díla je režisér, což je osoba, která tvůrčím 

způsobem uspořádává audiovizuálně užitá díla.
85

 Evropská úprava dává státům EU 

povinnost jako autora audiovizuálního díla vždy uvádět režiséra. Umožňuje ale státům 

označit v zákoně jako spoluautory audiovizuálního díla i libovolné další osoby.  Česká 

právní úprava nicméně této možnosti nevyužívá; jediná další osoba, která by mohla být 

autorem ve smyslu ustanovení autorského zákona, je spolurežisér, vícero režisérů by 

pak bylo v rámci spoluautorství v rovnocenném postavení. 

Dle komentáře autorů Telece a Tůmy
86

 se režisérem audiovizuálního díla 

zpravidla rozumí fyzická osoba, pod jejímž tvůrčím dohledem probíhá proces tvorby 

audiovizuálního díla a která je rovněž zpravidla umělecky odpovědná za celkový 

výsledek audiovizuální (tj. uspořadatelsko-zpracovatelské), umělecké či vědecké 

tvorby. Přitom tak režisér činí za účelem uměleckého ztvárnění vlastní tvůrčí ideje a 

jeho vyjádření specifickými technickými prostředky. 

2.2.1 Spoluautorství audiovizuálního díla 

V zásadě je u audiovizuálního díla možné spoluautorství. Jak už bylo uvedeno 

výše, musí se ale jednat o spoluautorství mezi osobami v rovnocenném postavení, které 

společně a nedělitelně vykonávají tvůrčí činnost, vedoucí ke vzniku audiovizuálního 

díla. Autorský zákon přímo spoluautorství při vzniku audiovizuálního díla dále 
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neupravuje; platí zde tedy obecná úprava spoluautorství, obsažená v § 8 autorského 

zákona. 

Z definice autora audiovizuálního díla ale vyplývá nemožnost spoluautorství 

režiséra s jinými tvůrci zapojenými do procesu vzniku audiovizuálního díla jiným 

způsobem než při tvorbě režie. Jedinou výjimkou by zde byla situace, kdy by takovéto 

osoby vykonávaly i funkci režiséra, a byly tudíž spoluautory podle předchozího 

odstavce. Daná osoba by tudíž musela nejen naplnit svou roli v procesu vzniku díla 

(např. scénáristickou, kameramanskou), ale též se podílet na práci režisérské. Postavení 

spoluautora by ale nevyplývalo z práce naplnění role scénáristy či kameramana, ale 

pouze z podílu na tvůrčí činnosti v postavení spolurežiséra. 

2.2.2 Předchozí zákonné úpravy 

Otázka autorství k audiovizuálnímu dílu je řešena již v zákoně č. 218/1926  Sb., 

o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým.
87

 Tento zákon 

definoval jako původce díla, osobu, která ho vytvořila. Původcem zpracování byla pak 

osoba, z jejíž činnosti vzešel osobitý ráz zpracování. Za tuto osobu se v případě 

zfilmování považoval režisér, pokud neexistovala smlouva, která by určovala něco 

jiného. Smluvně se tedy připouštělo i autorství dalších osob, například scénáristy nebo 

kameramana.
88

 Práva původce pak zákon o původcovském právu dále upravoval i v 

ustanovení § 37. Ten upravoval majetková autorská práva, která měl podle něj původce 

samostatného díla kinematografického nebo zhotoveného obdobným způsobem, pokud 

dal jeho složkám uspořádáním anebo spojením vylíčených událostí ráz samostatného 

osobitého díla. 

Další zákon regulující autorské právo, zákon č. 115/1953 Sb., o právu 

autorském,
89

 autorství k audiovizuálnímu dílu přímo neupravoval. Jediné ustanovení, 

mající vztah k autorství audiovizuálního díla, určovalo, že u filmového nebo obdobně 

vytvořeného díla přísluší práva zahnutá v právu autorském výrobci, čímž ale nejsou 

dotčena práva autorů literární předlohy, scénáře a filmové povídky, ani práva autorů 

                                                 
87

  Zákon č. 218/1926  Sb., o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a 

fotografickým. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 
88

  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 597. 
89

  Zákon č. 115/1953 Sb. o právu autorském. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR. [cit. 1. 4. 2016]. 



 

 

31 

 

slovesné, hudební, fotografické a výtvarné složky díla. V tomto seznamu tedy nebyla 

osoba režiséra zahrnuta. Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a 

uměleckých,
90

 byl v tomto směru obdobný a ani on nespecifikoval autorství k 

audiovizuálním dílům. Pouze v ustanovení § 6 obsahoval vymezení, dle kterého autoři 

jednotlivých složek filmového díla nebo díla vytvořeného obdobným způsobem udíleli 

svolení k užití díla výrobci prostřednictvím smlouvy. Autorské právo k dílu filmovému 

nebo dílu vyjádřenému obdobným způsobem pak dle tohoto ustanovení vykonával 

výrobce. Ten měl ale stále povinnost získat souhlas od autorů všech složek díla. V 

zásadě zákony z roku 1953 i z roku 1965, namísto přímé úpravy osoby autora, 

předpokládaly učení osoby autora na základě tradičního autorskoprávního principu 

objektivní pravdivosti autorství.
91

 

Novela autorského zákona z roku 1996, tj. zákon č. 86/1996 Sb.,
92

 následně opět 

přinesl konkrétní úpravu autorství audiovizuálních děl a zároveň opět uvedl jako autora 

osobu režiséra. K tomu došlo především změnou ustanovení § 6 zákona. Do ustanovení 

bylo doplněno, že výrobce si též musí opatřit, kromě souhlasu autorů jednotlivých 

složek díla, i souhlas autora filmového díla jako celku, kterým je zpravidla režisér. 

Vzhledem k použití formulace „zpravidla“, která v zásadě umožňovala autorství dalších 

či jiných osob, se ale nejednalo o legální fikci ani legální domněnku autorství režiséra. 

Toto uvádí jak komentář autorů Telece a Tůmy,
93

 tak i Filmové právo Ivana Davida.
94
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3 DÍLA AUDIOVIZUÁLNĚ UŽITÁ 

3.1 Pojem díla audiovizuálně užitého 

Vzhledem k náročnosti a komplexnosti tvorby audiovizuálních děl je často 

potřeba, aby se na procesu vzniku díla podílelo větší množství osob a autorů. Tato 

potřeba vyplývá především z faktu, že audiovizuální dílo zastřešuje několik uměleckých 

složek. Mezi ně patří mimo jiné příběh vytvářený scénářem, hudba, a to jak původní, 

vytvořená pro audiovizuální dílo, tak již existující, použitá v audiovizuálním díle, dále 

vizuální složka, skládající se nejen ze samotného obrazového záznamu, ale též z děl v 

obrazu zachycených (včetně děl architektonických, výtvarných a uměleckých děl atp.). 

Z tohoto důvodu vzniká potřeba právně upravit postavení takovýchto děl ve vztahu k 

celkovému audiovizuálnímu dílu, a především pak vymezit postavení a práva jejich 

autorů. 

Autorský zákon definuje audiovizuální dílo jako dílo vzniklé uspořádáním děl 

audiovizuálně užitých. Audiovizuální dílo je pak kvazisouborným dílem, neboť i když 

existencí a počtem přispěvatelů audiovizuální dílo může odpovídat soubornému dílu, 

jak ho vymezuje ustanovení § 2 odst. 5 autorského zákona, tvůrčí činnost autora je zde 

však na vyšším stupni v porovnání s autorem souborného díla.
95

 Též by se mohlo ve 

smyslu obecné definice (srov. § 59 odst. 1 autorského zákona) jednat o kolektivní dílo, 

ale autorský zákon to však v ustanovení § 59 odst. 3 výslovně vylučuje. Pojem díla 

audiovizuálně užitého, jakož i režim nakládání s ním, je tudíž klíčový pro 

autorskoprávní úpravu audiovizuálních děl. Autorský zákon přináší tuto úpravu v 

ustanovení § 64, kde se dále věnuje i otázce postavení autorů děl audiovizuálně užitých. 

Z hlediska definice audiovizuálního díla je potřeba zmínit že v současné době je 

v legislativním procesu vládní novela autorského zákona, předložená sněmovně dne 17. 

2. 2016; návrh novely je obsažen ve sněmovním tisku č. 724/0.
96

 Tato novela přidává do 

ustanovení § 64 nový odstavec, který definuje dílo audiovizuálně užité jako jakékoli 
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dílo zařazené do díla audiovizuálního. V případě schválení tohoto návrhu by tak byla 

definice díla audiovizuálně užitého novelizována. 

Předchozí právní úprava namísto pojmu dílo audiovizuálně užité pracovala
97

 s 

termínem „složka audiovizuálního díla“. Zákon nicméně tento pojem nedefinoval. 

Autorský zákon z roku 1965 ale v rámci pojmu především však nedefinoval, zda je 

složka audiovizuálního díla samostatným autorským dílem. Z tohoto důvodu podle 

teorie není možné zaměňovat pojem „složka filmového díla“ s pojmem „dílo 

audiovizuálně užité“.
98

 V tomto ohledu tedy současný autorský zákon přinesl upřesnění, 

dávající větší právní jistotu. 

Podle komentáře autorů Telece a Tůmy
99

 autorský zákon rozlišuje audiovizuální 

dílo, které je dílem jediným a kvazisouborným a které vzniká tvůrčím uspořádáním 

jednotlivých k tomu účelu užitých audiovizuálních děl, a díla audiovizuálně užitá, k 

nimž řadí i jednotlivé umělecké výkony výkonných umělců takto užité, popř. takto užité 

zvukové a zvukově obrazové záznamy. 

Autorský zákon ve svých ustanoveních nikde neuvádí výčet toho, co vše může 

být audiovizuálním dílem. Určitý příklad, jak zákon vnímá dílo audiovizuálně užité a 

jeho autory, může být vysledován z ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 5. 

Tato ustanovení ale uvádí spíše určitá vodítka, jak je možno díla audiovizuálně užitá 

chápat.
100

 

Předpokladem pro to, aby se dílo mohlo stát dílem audiovizuálně užitým, je 

samotná existence audiovizuálního díla, do kterého je zařazeno.
101

 To odlišuje dílo 

audiovizuálně užité od díla pouze zvukově a obrazově zaznamenaného, kdy takový 

záznam sám o sobě nemusí být i záznamem audiovizuálního dílem, a to pro absenci 

jedinečného ztvárnění. Záznam například divadelního představení tak nebude 

audiovizuálním dílem, ale pouze zvukově obrazovým záznamem ve smyslu ustanovení 

§ 79 a § 80 autorského zákona, které přímo upravují zvukově obrazový záznam a 

postavení jeho výrobce. Vzhledem k tomu, že záznam sám o sobě není audiovizuálním 
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dílem, tak zaznamenané představení ani jeho prvky nemohou být jen z důvodu tohoto 

zaznamenání dílem audiovizuálně užitým (neexistuje zde audiovizuální dílo, jehož 

součástí by se staly).  

V zásadě tak příklady děl audiovizuálně užitých vyplývají z praxe. Patří mezi ně 

především díla literární, fotografická, hudební, výtvarná; mezi ně pak mohou patřit i 

architektonická díla.  

Možnost členění děl audiovizuálně užitých pak vyplývá ze způsobu jejich 

použití v audiovizuálním díle. Je tedy možno rozlišovat díla, která byla užita pro 

audiovizuální dílo v původní podobě, a díla, která byla užita v podobě zpracované. 

Příkladem druhého typu může být například úprava knihy či povídky, která je inspirací 

pro audiovizuální díla, do podoby scénáře.  Druhá možná typologie děl audiovizuálně 

užitých pak vyplývá z posouzení, zda dílo existovalo i dříve, či zda bylo vytvořeno za 

účelem zařazení do díla audiovizuálního. Díla, vzniklá původně k jinému účelu než k 

vytvoření audiovizuálního díla, označuje nauka
102

 jako díla preexistentní. Příkladem 

děl, která vznikají za účelem zařazení do audiovizuálního díla a vznikají pro umělecké 

potřeby jeho vzniku, patří například kamera, střih či scénosled, ale také filmové 

kostýmy, masky a kulisy. Neopominutelným typem děl audiovizuálně užitých jsou díla 

hudební;  ty mohou být jak díly preexistetními (např. pokud je v audiovizuálním díle 

využita již napsaná a existující skladba), tak díly vytvořenými na objednávku za účelem 

zařazení do audiovizuálního díla (typicky hudba složená přímo pro potřeby 

audiovizuálního díla). 

3.2 Autor díla audiovizuálně užitého 

Vzhledem k tomu, že současný autorský zákon přináší rozlišení mezi 

audiovizuálním dílem a dílem audiovizuálně užitým, je tudíž možné, resp. nutné, 

vymezit a rozlišit samostatná autorská práva k jednotlivým dílům. Nejen autor 

audiovizuálního díla, ale i díla audiovizuálně užitého, má samostatná práva ke svému 

dílu, i pokud je dílo zařazeno do audiovizuálního díla. Autor může s dílem nadále volně 

nakládat mimo rozsah dohodnutý s výrobcem, respektive mimo rozsah výhradní 

licence, popř. omezení plynoucích z ustanovení § 61 odst. 1 věta druhá autorského 
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zákona. Může tudíž poskytnout dílo k dalšímu užití a obdržet za to odměnu, to ale 

samozřejmě neplatí, pokud by se jednalo o dílo zaměstnanecké, u kterého by majetková 

práva vykonával zaměstnavatel (§ 58 autorského zákona).  

Ze samostatných autorských práv, která tudíž existují k jednotlivým dílům 

audiovizuálně užitým, pak plynou i povinnosti producenta či jiného uživatele. Ten musí 

brát ohled nejen na autorská práva režiséra k audiovizuálnímu dílu jako celku, ale též na 

autorská práva autorů jednotlivých děl audiovizuálně užitých. Vzhledem k tomu, že 

každý akt užití audiovizuálního díla znamená povahově i užití děl audiovizuálně 

užitých, jsou užitím dotčena nejen práva režiséra, ale i autorů jednotlivých děl 

audiovizuálně užitých. Výrobce je tudíž povinen kromě souhlasu s užitím 

audiovizuálního díla, který poskytuje režisér coby jeho autor, zajistit též souhlas všech 

autorů děl audiovizuálně užitých.  

Pro autory děl audiovizuálních užitých platí obdobně ustanovení § 63 odst. 4 

autorského zákona.  I v tomto případě tudíž platí určitá omezení autorských práv k 

dílům audiovizuálně užitým.  Autorský zákon zde přináší obdobná omezení jako v 

případě autorského práva k audiovizuálnímu dílu podle ustanovení § 63 odst. 4 

autorského zákona. Obdobně jako autor audiovizuálního díla i autor audiovizuálního 

díla užitého nemůže využít ustanovení o odstoupení od smlouvy z důvodu změny 

přesvědčení autora. Opět je zde patrná snaha ochránit tímto ustanovením zájmy výrobce 

audiovizuálního díla, především s přihlédnutím k prostředkům, jež je nutné do výroby 

audiovizuálního díla investovat.   

Tato úprava je tedy potřebná pro účely využití licence, plynoucí z vyvratitelné 

právní domněnky podle ustanovení § 64 odst. 1 autorského zákona. Stejně jako v 

případě autorského práva k audiovizuálnímu dílu, i zde se jedná o dispozitivní 

ustanovení a strany mají možnost určit ve smlouvě jinak. Je tudíž stále možné zachovat 

právo autora od smlouvy odstoupit. Je nicméně otázkou, zda by takovéto ustanovení 

smlouvy bylo pro výrobce audiovizuálního díla přínosem. 

Vzhledem k tomu, že na postavení autorů audiovizuálních děl se uplatňuje 

ustanovení § 63 odst. 4 autorského zákona, i v případě autorů děl audiovizuálně užitých 

platí právní domněnka poskytnutí oprávnění pořídit prvotní záznam audiovizuálního 

díla, které autor udílí výrobci, i ve vztahu k dílu nehotovému. Platí tedy i v případě, kdy 

autor zemře před dokončením díla. 
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Samostatný režim mají v rámci právní úpravy hudební díla, a to jak hudební díla 

preexistentní, tak hudební díla vytvořená přímo pro dané audiovizuální dílo. Tento 

zvláštní režim je daný specifiky právní ochrany hudebních děl, především způsobem 

výkonu majetkových práv k hudebním dílům kolektivními správci práv. Užití 

hudebního díla je proto nutné upravit smlouvou mezi výrobcem a autorem hudebního 

díla. Výrobce je povinen získat prostřednictvím smlouvy oprávnění k užití hudebního 

díla v rámci audiovizuálního díla. Toto oprávnění výrobce se v praxi získává mj. 

prostřednictvím kolektivní správy práv.
103

 

3.2.1 Postavení střihačů a kameramanů 

V rámci kapitoly o autorech děl audiovizuálně užitých je třeba se alespoň ve 

stručnosti zmínit o specifickém postavení některých osob účastnících se na výrobě 

audiovizuálního díla. 

Podle komentáře autorů Telece a Tůmy
104

 kameramani a střihači nemohou být, 

ve smyslu platné právní úpravy, považováni za spoluautory audiovizuálního díla. Toto 

platí i v případě, kdy by jejich tvůrčí umělecký přínos byl pro dílo klíčový a bez něj by 

bylo nemožné dílo vytvořit. Přesto ale, z důvodu vyloučení všech přispěvatelů do 

procesu vzniku audiovizuálního díla, není možné, aby jejich postavení bylo rovnocenné 

s režisérským; nemohou být tudíž spoluautory audiovizuálního díla.  Zároveň není 

možné za díla audiovizuálně užitá považovat díla střihačů a kameramanů. Komentář 

konkrétně uvádí „(…) výsledky tvůrčí činnosti kameramanské a střihačské, byť 

povahově umělecké a dle konkrétních okolností i jedinečné, nelze považovat za díla 

audiovizuálně užitá, neboť objektivně není možné jejich užití mimo samotné 

audiovizuální dílo, a není je tedy možno považovat za samostatný předmět autorského 

práva“.
105

 V zásadě je tedy hlavním důvodem, proč kameramanům, a střihačům 

nesvědčí autorskoprávní ochrana jejich děl, nemožnost užít jejich dílo mimo 
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audiovizuální dílo, na jehož vzniku se podíleli. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

samostatné autorské dílo, nemůže být ani dílem audiovizuálně užitým.  

V této otázce se komentář autorů Telece a Tůmy
106

 neshoduje s komentářem 

autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové. Komentář výslovně prohlašuje práci 

střihačů za činnost, jež je způsobilá být předmětem autorskoprávní ochrany. Konkrétně 

uvádí, že v případě střihačů se jedná o osobitý jedinečný tvůrčí výkon, který splňuje 

znaky uvedené v ustanovení § 2 odst. 1. Komentář ale nepovažuje za dílo hodné 

autorskoprávní ochrany jakoukoli činnost, střihače - od činnosti střihače, která je 

jedinečným tvůrčím dílem, je zapotřebí odlišit střih, kde střihač nemůže uplatnit tvůrčí 

jedinečnost. V konečném vyznění je ale nutné klást důraz na posouzení konkrétních 

příkladů, především pak posouzení toho, nakolik práce střihače v daném případě splňuje 

rysy jedinečnosti a osobitosti. Komentář
107

 pak vztahuje výše uvedenou argumentaci i 

na filmové zvukaře. Pro srovnání je potřeba doplnit, že komentář autorů Chaloupkové a 

Holého se otázce postavení kameramanů a střihačů konkrétněji nevěnuje.  

Autorský zákon tedy v ustanoveních věnovaných audiovizuálním dílům 

postavení kameramanů a střihačů ve vztahu k autorskoprávní ochraně jejich práce 

neupravuje. Přesto je postavení kameramana zakotveno v ustanovení § 104 odst. 1 písm. 

b). Zde autorský zákon řadí kameramana mezi autory, jímž přísluší 60% z odměn 

vybraných podle 25 odst. 3 písm. a) a c), jde-li o přístroj ke zhotovení zvukově 

obrazových záznamů a z nenahraných nosičů takových záznamů. Autorský zákon 

v tomto ustanovení kameramana přímo označuje za autora, tj., osobu, jejíž dílo by mělo 

být chráněno autorským právem. 

Postavení kameramanů a střihačů má velký význam i ve vztahu k praxi. Střih 

patří mimo jiné mezi kategorie, jež jsou hodnocené a oceňované filmovými cenami; to 

zdůrazňuje i komentář autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové.
108

 K posílení 

postavení střihačů a kameramanů patří i fakt, že střih a kamera náleží do oborů, které 

jsou vyučovány na uměleckých vysokých školách. V celkovém zhodnocení lze ale říci, 

že otázka postavení střihačů a kameramanů je v literatuře sporná; rozhodně by pak mělo 
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mít význam individuální posouzení míry, v jakém jejich práce splnila kritéria 

jedinečnosti a osobitosti, a míry přínosu jejich práce pro vnik audiovizuálního díla. 

3.3 Zařazení díla audiovizuálně užitého do audiovizuálního díla 

Autorský zákon v ustanovení § 62 odst. 2 reguluje možnost zpracování díla a 

možnost zařadit ho do díla audiovizuálního. Právo na zařazení díla do audiovizuálního 

díla je součástí obsahu výlučného autorského práva. Ustanovení odstavce 2 je tudíž 

spíše vyjádřením obecné zásady, vyplývající z podstaty a povahy autorského práva,
109

 a 

patří tedy mezi způsoby užití díla. 

V rámci autorského práva je zfilmování díla zásahem do výlučných autorských 

práv k dílu chránících jeho nedotknutelnost. Zfilmování díla je tudíž zásahem do 

osobnostních i majetkových práv autora takovéhoto díla. Proto je pro možnost zfilmovat 

dílo vždy nutný souhlas autora. Souhlas se zfilmováním díla je vždy souhlasem s 

nakládáním s dílem. V případě, že dílo ještě nebylo zveřejněno, směřoval by souhlas i k 

jeho zveřejnění, ke kterému by došlo při zveřejnění audiovizuálního díla. Zároveň pak 

dochází k zachycení díla, které je zařazeno do díla audiovizuálního; v konečném 

důsledku tedy dochází k zachycení díla na prvotní záznam audiovizuálního díla, a tudíž 

i k pořízení jeho rozmnoženiny.
110

 

Jak již bylo uvedeno výše, k zfilmování díla je nutné svolení autora díla.
111

 

Nutnost tohoto svolení pro zařazení díla do díla audiovizuálního, tj. pro zfilmování, 

vyplývá z ustanovení § 62 odst. 2 autorského zákona. Pro uplatnění právní domněnky 

udělení licence je nutné, aby toto svolní mělo písemnou formu, zpravidla je dávání 

prostřednictvím typové autorskoprávní licenční smlouvy. Užití samostatného díla pak 

směřuje k vytvoření díla audiovizuálního. Licence k užití díla pro účely vytvoření 

audiovizuálního díla však není licencí k dalšímu užití díla (které se stává dílem 

audiovizuálně užitým) v rámci užití samotného díla audiovizuálního.
112

 

                                                 
109

   KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon. Komentář a 

předpisy související. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005, str. 168. 
110

  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 591. 
111

  Ke svolení se zfilmováním díla viz TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007. Velké komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 592. 
112

  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 592. 



 

 

39 

 

Pro vyjádření souhlasu k zařazení díla do díla audiovizuálního díla nevyžaduje 

zákon zvláštní formu souhlasu a souhlas se zařazením díla není přímo udělením licence. 

Právní domněnka udělení licence platí, nebylo-li sjednáno něco jiného,
113

 pouze v 

případě kdy auto poskytl výrobci písemnou smlouvou oprávnění k zařazení díla do díla 

audiovizuálního (viz výše). 

Zařazením díla do díla audiovizuálního se dílo stává dílem audiovizuálně 

užitým. Platí pro něj tudíž zvláštní právní režim, který autorský zákon upravuje v 

ustanovení § 64. Tímto ale není dotčeno právo autora k takovémuto dílu a autor je stále 

oprávněn toto dílo užít nebo poskytnout oprávnění užít třetí sobě. Toto právo ale může 

být omezeno na základě smlouvy mezi autorem a výrobcem, příp. jinou osobou. Nové 

omezení zde přináší zákon o audiovizi, který v ustanovení § 8 odst. 4 omezuje možnost 

užití zvukově obrazových záznamů českých audiovizuálních děl vyrobených státem v 

době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1991, u nichž ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona uplynula nebo po dni účinnosti tohoto zákona uplyne doba trvání práv výrobce 

zvukově obrazového záznamu. O této novele bude dále pojednáno v kapitole věnující se 

právům výrobce ke zvukově obrazovému záznamu. Pro určení doby trvání autorských 

práv autorů k dílům audiovizuálně užitým platí ustanovení upravující dobu ochrany 

autorských práv, určuje se tudíž pak na základě ustanovení § 27 odst. 1 až 4. Na dobu 

trvání tak nemá vliv uplynutí majetkových práv k audiovizuálnímu dílu. 

V případě, že dojde k audiovizuálnímu zpracování díla či k zařazení díla do díla 

audiovizuálního, aniž by autor vyjádřil souhlas, dopustí se původce zpracování či 

zařazení neoprávněného zásahu do autorských práv k dílu. Autor má pak možnost 

využít prostředků právní ochrany proti neoprávněnému zásahu. 

                                                 
113

  CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 113. 



 

 

40 

 

4 VÝKONY AUDIOVIZUÁLNĚ UŽITÉ 

Autorský zákon kromě autorských práv zakotvuje i druh práv, která jsou k nim 

obdobná.  

Práva výkonných umělců k uměleckým výkonům mají ve vztahu k 

audiovizuálním dílům značný význam především proto, že prostřednictvím tohoto 

institutu je upraveno právní postavení herců, ale i jiných osob, jež vytvářením 

uměleckých výkonů přispívají do procesu vzniku audiovizuálního díla, resp. využití 

výsledků jejich umělecké činnosti. 

Komentář autorů Telece a Tůmy
114

 uvádí možnost uvažovat o právech 

výkonných umělců jako o právech příbuzných autorskému právu. Tento termín používal 

zákon č. 115/1953 Sb. o právu autorském.
115

 Podle komentáře ale není možné používat 

tento termín u ostatních souvisejících práv, která uplatňuje autorský zákon. Není tedy 

možné ho použít např. u práva výrobce zvukového záznamu, práva výrobce obrazově 

zvukového záznamu či práva rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání. Je to 

dáno tím, že práva autora a výkonného umělce zahrnují nejen majetková práva, ale i 

práva osobnostní, další práva autorským zákonem chráněná jsou ryze majetkové 

povahy. 

4.1 Pojem výkonu audiovizuálně užitého 

Práva výkonného umělce vznikají na základě vytvoření uměleckého výkonu. Při 

takovémto výkonu dochází zásadně k provedení díla. V případě výkonných umělců se 

jedná pouze o umělecká díla; ochrana výkonů, kterými jsou provedena vědecká díla, 

není v autorském zákoně zakotvena, do úvahy by tedy připadala jedině všeobecná 

ochrana osobnosti. Na překážku vzniku uměleckého výkonu není, jde-li o provedení 

díla, jež je vyňato z autorskoprávní ochrany na základě ustanovení § 3 autorského 

zákona. Výjimkou, kdy umělecký výkon není provedením uměleckého díla, jsou 

výkony artistů (§ 67 odst. 1 věta druhá autorského zákona). 
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Předmětem práv výkonných umělců jsou umělecké výkony. Jedná se o 

nehmotné statky zvláštního druhu a povahy.
116

 Autorský zákon přináší pouze 

demonstrativní výčet uměleckých výkonů. Podle teorie patří mezi umělecké výkony 

především: 

 

a) výkony herců, tj. jejich hry, jimiž představují zejména divadelní dílo nebo dílo 

audiovizuální, ať již jde o činoherce, filmové herce, mimy, loutkoherce aj.; 

b) výkony zpěváků, tj. jejich zpěvy, jimiž zpívají hudební díla s textem, popř. 

bez textu; 

c) výkony hudebníků, tj. jejich hry na hudební nástroje, jimiž hrají hudební díla; 

d) výkony tanečníků, tj. jejich tance, jimiž představují díla choreografická 

(taneční); 

e) dirigentů (kapelníků), 

f) sbormistrů,  

g) výkony divadelních režisérů 

h) výkony jiných fyzických osob – např. recitátorů, vypravěčů, konferenciérů.
117

 

 

Těmito výkony jsou prováděna literární nebo umělecká díla a dané výkony 

nesou znaky jedinečnosti a individuality, které jsou dány promítnutím osobnosti 

výkonného mělce do jeho výkonu. Předpokladem uměleckého výkonu je pak alespoň 

minimální umělecká hodnota.
118

 

Pro vznik uměleckého výkonu, tudíž ani pro vznik práv výkonného umělce k 

uměleckému výkonu, není nutné jeho hmotné zachycení. Není tudíž potřeba, aby byl 

pořízen záznam uměleckého výkonu například na kazetu či filmový pás. Fakt, že došlo 

k hmotnému zachycení, ale může mít vliv na dobu trvání majetkových práv výkonného 

umělce k uměleckému výkonu. 
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4.2 Výkonný umělec 

Podle ustanovení § 67 odst. 2 autorského zákona může být výkonným umělcem, 

shodně jako v případě autora, pouze fyzická osoba. Vždy se jedná o osobu, která 

umělecký výkon vytvořila. Vytvoření uměleckého výkonu není právním jednáním; 

subjektem originálního práva tudíž mohou být i osoby, které nemají plnou svéprávnost. 

Výkonným umělcem proto může být i dítě či osoba s omezenou svéprávností. Přesto se 

v praxi setkáváme s určitými omezeními výkonu činnosti, splňující znaky vytvoření 

uměleckého výkonu. Komentář autorů Telece a Tůmy uvádí
119

 mezi tato omezení 

především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
120

 Na základě tohoto zákona jsou 

regulována mimo jiné postavení dětí, coby výkonných umělců. Podle této právní úpravy 

dítě může vykonávat uměleckou-kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou 

nebo fyzickou osobu, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro ně 

nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo školní docházce a účasti na výukových 

programech a nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský 

rozvoj.
121

 

Autorský zákon ustanovení § 67 odst. 1 uvádí mezi výkonnými umělci i režiséra. 

V tomto ohledu je režisér považován za výkonného umělce provádějícího autorské dílo. 

Může se jednat například o režiséra divadelního představení či režiséra rozhlasové 

hry,
122

 není tím ovšem míněn režisér filmový (srov. § 63 odst. 1 autorského zákona). 

Pro úplnost je potřeba doplnit, že ne všichni, kteří se objevují například v 

uměleckém představení, vystoupení či inscenaci, jsou výkonnými umělci, jejichž výkon 

by splňoval klasifikaci uměleckého výkonu. Mezi výkonné umělce se nepočítají mimo 

jiné statisté a komparz. V jejich případě chybí především umělecká hodnota jejich 

přínosu. 
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4.3 Tvůrci autorským zákonem nechráněni 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu této diplomové práce, autorskoprávní 

ochrana se nevztahuje na všechny osoby účastnící se procesu tvorby audiovizuálního 

díla. 

Dle Tůmy
123

 hraničí současná právní úprava autorského zákona (respektive její 

absence), v rámci níž se na tvůrčí výkony kameramanské, popřípadě střihačské, či 

dabingové nevztahuje autorskoprávní ochrana, s protiústavností, ovšem výkladem se 

tento stav překlenout nedá. 
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5 ZVUKOVÝ ZÁZNAM 

Právo výrobce zvukového záznamu je dalším právem souvisejícím s právem 

autorským. V oblasti audiovizuálních děl se tato úprava uplatní především v případě, 

kdy je zvukový záznam využit při výrobě audiovizuálního díla. Typicky se tak stává při 

užití zaznamenané tzv. archivní hudby, kdy dochází k začlenění zvukového záznamu, 

jenž pak tvoří součást zvukové složky. Od zvukového záznamu je třeba odlišovat 

zvukovou část zvukově obrazového záznamu. Ochrana práv výrobce zvukového 

záznamu pak bude mít dopad na práva ke konečnému zvukově obrazovému záznamu či 

audiovizuálnímu dílu. 

5.1 Pojem zvukového záznamu 

Teorie
124

 rozeznává dva základní druhy zvukových záznamů: 

a) zvuků, které mají povahu výkonů výkonných umělců, tj. např. zvukové 

záznamy provedení hudebních, dramatických, hudebně dramatických a jiných 

děl;  

b) jiných zvuků, nejde o výkony výkonných umělců ve smyslu autorského 

zákona.  

 

Zároveň rozeznává i oddělení zvukového záznamu a jeho hmotného zachycení. 

Předcházející právní úpravy pracovaly s termínem „snímek“. Současný autorský zákon 

namísto toho pracuje s termínem „rozmnoženina“. Komentář autorů Telce a Tůmy
125

 

vymezuje i osobu výrobce zvukového snímku, tj. rozmnoženiny. 

5.2 Výrobce zvukového záznamu 

Definici výrobce zvukového záznamu přináší ustanovení § 75 odst. 2 autorského 

zákona. Výrobce zvukového záznamu je fyzická nebo právnická osoba, která na svou 

odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo 
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jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. V praxi se může 

vyskytovat i spolupráce více osob při výrobě zvukového záznamu; v tomto případě 

mohou výrobci uzavřít mezi sebou dohodu, která podle teorie mívá obdobné znaky jako 

dohoda o sdružení.
126
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6 ZVUKOVĚ OBRAZOVÝ ZÁZNAM 

Práva výrobce zvukově obrazového záznamu jsou svou povahou velmi podobná 

právům výrobce zvukového záznamu. To vyplývá z podobnosti obsahu práva i definice 

předmětu ochrany.  

V důsledku toho je značně podobná i zákonná úprava práv výrobců zvukových 

záznamů a zvukově obrazových záznamů. 

6.1 Pojem zvukově obrazový záznam 

Zvukově obrazový záznam je majetkovou hodnotou nehmotné povahy,
127

 je tedy 

způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů. Díky tomu lze umožnit jeho užití 

dalším osobám prostřednictvím licenční smlouvy, ale i samotné převedení daného práva 

na jinou osobu. Předmětem záznamu zvukově obrazového záznamu je zpravidla jiný 

předmět autorskoprávní ochrany, tj. autorské dílo či umělecká výkon. V takovém 

případě zde budou stále existovat práva autorů či původců takovýchto děl či výkonů. V 

některých případech ale předměty záznamu nemusí být chráněny autorským právem. 

Zvukově obrazový záznam je tak v zákoně a následně v teorii definován jako záznam 

řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, které 

mohou mít obsahovou podobu: 

 

a) díla audiovizuálního (§ 62an autorského zákona), 

b) jiných souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o dílo, které splňuje pojmové znaky dle autorského 

zákona či nikoli.
128

 

 

Pro to, aby mohl být zvukově obrazový záznam chráněn a uplatnil se tudíž 

institut práva výrobce k takovémuto záznamu, je nutné vyvolání dojmu pohybu. 

Zvukově obrazovým záznamem by tak nemohl být pouhý sled statických obrazů.
129
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Právem výrobce ale není právo k hmotnému zachycení záznamu, ale právo k záznamu 

coby nehmotnému statku.
130

 Z tohoto důvodu je třeba odlišit zvukově obrazový záznam 

jako nehmotný statek od hmotného předmětu, na kterém je záznam zachycen. 

Takovýmto hmotným předmětem může být např. videokazeta či disk DVD. Získáním 

takovéhoto hmotného předmětu tedy není možné nabýt práva ke zvukově obrazovému 

záznamu coby nehmotnému statku.
131

 Zároveň pak právo výrobce ke zvukově 

obrazovému záznamu v případě, kdy dojde k zániku hmotného předmětu, na kterém je 

zachycen, nemůže zaniknout 

Kromě obrazové složky zvukově obrazového záznamu je pořizována též složka 

zvuková; ta může být pořízena současně s obrazovou složkou nebo nezávisle. Při 

výrobě zvukově obrazového záznamu může být využit a začleněn i již existující 

zvukový záznam. V takovém případě zůstávají nicméně stále zachována práva výrobce 

zvukového záznamu k jeho záznamu. Začlenění zvukového záznamu do zvukově 

obrazového je pak synchronizací zvuků s řadou souvisejících obrazů, přičemž cílem je 

vytvoření jednotného, časově kompatibilního vjemu.
132

 

Pokud je složka zvukově obrazového záznamu užita samostatně (praxe označuje 

takové využití za tzv. soundtrack), představuje toto užití výkon práva výrobce zvukově 

obrazového záznamu. To vyplývá z faktu, že zvuková složka zvukově obrazového 

záznamu je součástí záznamu jako takového.  

V případě, kdy by takto byla užita zvuková složka tvořená již existujícím 

zvukovým záznamem, který byl pouze synchronizován a použit při výrobě zvukově 

obrazového záznamu, nejednalo by se jen o výkon práva výrobce zvukově obrazového 

záznamu, ale též o výkon práva výrobce zvukového záznamu.
133

 

Z hlediska právní jistoty je nutno rozlišit zvukově obrazový záznam od 

audiovizuálního díla. Zatímco k audiovizuálnímu dílu má jeho autor jak osobnostní, tak 

majetková práva, práva výrobce ke zvukově obrazovému záznamu jsou čistě 

majetkovými právy - osobnostní práva výrobce ke svému záznamu nemá. Práva ke 

zvukově obrazovému záznamu jsou oproti právům autora k audiovizuálnímu dílu 
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zvláštním nehmotným statkem.
134

 I když v rámci vytvoření zvukově obrazového 

záznamu může velmi často být takto zaznamenáno audiovizuální dílo, zvukově 

obrazový záznam může tvořit i obsah, který audiovizuálním dílem není (může se jednat 

o jinou řadu zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu - 

tato možnost je uvedena výše, v typologii zvukově obrazových záznamů).
135

 V zájmu 

ochrany pozice výrobce se v praxi nicméně často stává, že výrobci zvukově obrazového 

záznamu svědčí na základě smlouvy či zákonné domněnky práva ve formě licence k 

audiovizuálnímu dílu, k dílům audiovizuálně užitým a audiovizuálně užitým 

výkonům.
136

 

6.2 Výrobce obrazově zvukového záznamu 

Výrobce zvukově obrazového záznamu je definován jako fyzická nebo 

právnická osoba, jež na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, 

nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba. Právo výrobce k zvukově 

obrazovému záznamu vzniká bez ohledu na oprávněnost pořízení záznamu, a to i v 

případě, kdy bylo neoprávněně na záznam zachyceno autorské dílo či umělecký výkon. 

Pořizovatel zvukově obrazového záznamu, tj výrobce, by ale v takovém případě nesl 

odpovědnost vůči osobám, kterým by příslušela práva k takto neoprávněně 

zachycenému autorskému dílu či uměleckému výkonu.
137

 Výrobce má k zvukově 

obrazovému záznamu pouze majetková práva, práva osobnostní mu nenáleží. Toto 

omezení vyplývá z faktu, že výrobcovo právo je na rozdíl od práv autorů či výkonných 

autorů netvůrčí povahy.
138

 Je tudíž možné, aby kdokoli další bez zásahu do práv 

výrobce záznam zpracoval či jinak upravil. Majetková páva výrobce takto vzniklého 

nového záznamu, k jehož vzniku by došlo úpravou záznamu původního, by ale byla 

omezována právy výrobce původního záznamu. 
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6.2.1 Pozice výrobce ve vztahu k autorovi audiovizuálního díla 

Předchozí zákonná úprava, tj. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, 

vědeckých a uměleckých (autorský zákon),
139

 umožňoval a svěřoval výrobci výkon práv 

k dílu filmovému nebo dílu vyjádřenému obdobným způsobem. Toto postavení zůstalo 

výrobci zachováno i po novele provedené zákonem č. 86/1996 Sb.
140

 Výrobce byl ale 

stále povinen zajistit si prostřednictvím smlouvy souhlas autorů jednotlivých složek 

filmového díla nebo díla vytvořeného obdobným způsobem, kteří tímto udíleli svolení k 

užití díla. Po novele z roku 1996 se k tomu přidala i povinnost zajistit si souhlas autora 

filmového díla jako celku, kterým byl, dle ustanovení novely, „zpravidla režisér.“ V 

rámci ochrany investic výrobce tak autorský zákon přináší vyvratitelnou právní 

domněnku udělení licence.  

Specifickým ustanovením je pak v rámci ustanovení § 63 odstavec 4 autorského 

zákona. V něm je autorovi audiovizuálního díla odebrána možnost odstoupení od 

smlouvy pro změnu přesvědčení autora. Jedná se ale opět o ustanovení dispozitivní; 

právo může být uplatněno, pokud si autor audiovizuálního díla tuto možnost výslovně 

sjedná ve smlouvě s výrobcem. Smyslem tohoto ustanovení je zde především ochrana 

zájmů výrobce a jeho investic, které mohou v případě výroby audiovizuálního díla 

představovat položky značného rozsahu. 

Ustanovení § 63 odst. 4 autorského zákona navazuje i na ustanovení § 58 odst. 4 

o omezení osobnostních práv, to se zde použije přiměřeně (odstavec 5 se pak použije 

obdobně – viz dále). Rozdíl mezi postavením výrobce a zaměstnavatele spočívá 

především v tom, že výrobce oproti zaměstnavateli nezíská právo výkonu, ale pouze 

licenci. Podle komentáře autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové
141

 autorovi 

audiovizuálního díla též zůstává právo na uvádění jména a tudíž se nepoužije 

ustanovení o uvádění jména výrobce. Oproti tomu komentář autorů Chaloupkové a 
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Holého
142

 uvádí možnost uvádět dílo na veřejnosti pod svým jménem jako jedno z práv, 

která získává výrobce audiovizuálního díla uplatňující majetková práva k dílu. 

Právní domněnka poskytnutí oprávnění pořídit prvotní záznam audiovizuálního 

díla, které autor udílí výrobci, platí i ve vztahu k dílu nehotovému. Platí tudíž i pro 

případ, kdy právní vztah autora k výrobci skončí před dokončením díla, i pro případ, že 

vzniknou obavy z nedokončení díla řádně nebo včas v souladu s potřebami výrobce, 

Uplatní se tudíž ustanovení § 58 odstavce 5 autorského zákona. Jedná se ale o 

dispozitivní ustanovení, strany se tedy ve smlouvě mohou dohodnout jinak. Pro 

doplnění je možné uvést, že takto bude řešena i situace, kdy autor zemře před 

dokončením díla - výrobce má v takovémto případě možnost dokončit audiovizuální 

dílo.
143

 

Souběh právních postavení autora audiovizuálního díla a výrobce 

audiovizuálního záznamu není autorským zákonem vyloučen.
144

 Je to sice spíše 

výjimečné, ale lze si představit, že režisér bude zároveň audiovizuální dílo produkovat. 
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7 PRÁVA OSOBNOSTNÍ 

Autorovi či výkonnému umělci, jenž svou tvůrčí činností vytvoří autorské dílo 

(respektive zde audiovizuální dílo či dílo audiovizuálně užité) nebo výkon umělecky 

užitý, náleží v souvislosti s tímto autorským dílem či výkonem zákonem chráněná 

výlučná
145

 práva. „Osobnostněprávní povaha autorských práv dle tradičního 

kontinentálního pojetí autorského práva vyplývá z právně filozofických a 

přirozenoprávních východisek zakotvených v našem právním řádu v ústavním pořádku 

(viz zejm. čl. 34 LPS). Dle tohoto pojetí je základ autorského práva osobnostněprávní a 

majetková práva autorská jsou považována za specifický majetkový projev práv 

osobnostních.“
146

 

Autorský zákon koncepci těchto práv pojímá dualisticky
147

 (práva osobnostní a 

majetková) respektive kvazidualisticky
148

 (kdy majetková práva jsou svou povahou 

pokládána za majetkový projev práv osobnostních). Autorský zákon nicméně práva 

osobnostní a majetková striktně odlišuje a každý typ autorských práv tak spadá do 

v systematice zákona zvlášť upraveného režimu.
149

 

Osobnostními právy jsou přitom ta práva, která jsou bytostně spojená s osobou 

autora či výkonného umělce. „Z hlediska doktrinálního pojetí, na kterém je založena 

legální koncepce obsahu absolutního autorského práva (…), stanoví ustanovení § 11 

zákonnou úpravu jedné ze dvou složek obsahu subjektivního absolutního autorského 

práva, a to výlučných osobnostních práv autorských.“
150
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7.1 Obsah osobnostních práv 

7.1.1 Osobnostní práva autorů 

Výčet osobnostních práv náležejících autorovi audiovizuálního díla či díla 

audiovizuálně užitého nabízí ustanovení § 11 autorského zákona. Ta část práv 

spojených s osobou autora a souvisejících s existencí licenčního vztahu, jež byla 

upravena v autorském zákoně jako součást úpravy licenční smlouvy, se v důsledku 

přesunu této pasáže do občanského zákoníku, řídí od 1. 1. 2014 aktuálně účinným 

občanským zákoníkem.
151

  

Primárním právem autora je své dílo zveřejnit, resp. rozhodnout o jeho 

zveřejnění, přičemž zveřejněním díla se míní v souladu s § 4 odst. 1 autorského zákona 

jeho první zpřístupnění veřejnosti, a prvním oprávněným zveřejněním díla je toto 

osobnostní právo vyčerpáno. Autor se nicméně může rozhodnout toto své subjektivní 

právo, tedy právo rozhodnout, „zda je jeho dílo zralé a vhodné k předložení 

veřejnosti“,
152

 nevykonat.  

Dokud nedojde ke zveřejnění díla, riziko ohrožení jak osobnostních, tak i 

majetkových zájmů autora je zredukováno na minimum, a to zejména v podobě 

odcizení díla (například vytvořením plagiátu) a jeho zveřejněním neoprávněnou osobou. 

Před tímto stavem je nicméně autor chráněn též, když autorský zákon dále stanoví, že 

autor má právo osobovat si autorství svého díla. Občanský zákoník
153

 sice umožňuje 

odstoupení od licenční smlouvy, pokud již dosud nezveřejněné autorské dílo 

neodpovídá přesvědčení autora a zveřejněním autorského díla by byly značně 

nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy, nicméně autorský zákon zvlášť v ustanovení 

§ 63 odst. 4 pro autory audiovizuálních děl a v ustanovení § 64 odst. 3 pro autory děl 

audiovizuálně užitých tuto možnost vylučuje.
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Pokud se autor rozhodne své dílo zveřejnit, má i právo rozhodnout, zda a jakým 

způsobem má být jeho autorství uvedeno při tomto zveřejnění či při dalším užití jeho 

díla, je-li takové uvedení obvyklé (například při zařazení díla audiovizuálně užitého do 

audiovizuálního díla). Výše uvedené platí i pro nabyvatele licence v případě uzavření 

licenční smlouvy s autorem, tedy smlouvy, jíž je této osobě autorem poskytnuto právo 

autorské dílo užívat: „V případě, že je uvedení autorství u díla obvyklé, je v dispozici 

autora, jak uvedení autorství sjedná v licenční smlouvě. Jestliže se autor rozhodne 

označit své dílo pseudonymem anebo dílo bude z jeho vůle zveřejněno jako anonymní, 

nesmí být jeho totožnost bez souhlasu prozrazena. V případě zaměstnaneckého díla 

(§ 58 odst. 4 autorského zákona) platí, že vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k 

autorskému dílu, které autor vytvořil ke splnění povinností vyplývajících z pracovního či 

služebního vztahu k zaměstnavateli, může zaměstnavatel, není-li dohodnuto jinak, 

uvádět na veřejnosti toto dílo pod svým jménem.“
154

  

Pro autora je nicméně zásadní schopnost kontrolovat způsob, jakým je dílo po 

svém zveřejnění užíváno. To autorský zákon zajišťuje, když mu v ustanovení § 11 odst. 

3 přiznává právo na nedotknutelnost díla. „Z hlediska doktrinálního se jedná o důsledek 

přirozenoprávního pojetí literární, jiné umělecké a vědecké tvorby, která spočívá v 

ontologické jednotě literárního, jiného uměleckého a vědeckého díla a jeho autora, jež 

je považováno za součást autorovi osobnosti. Nedotknutelnost díla představuje jeho 

formální i obsahovou, tj. literární, jinou uměleckou nebo vědeckou, resp. morální, 

integritu.“
155

 Střet těchto práv určitým způsobem pro licenční vztah (dispozitivně) 

upravuje ustanovení § 2375 občanského zákoníku a pro zaměstnanecká díla ustanovení 

§ 58 odst. 4 a 5 autorského zákona. Ve vztahu k audiovizi jsou pak podstatná ustanovení 

§ 63 odst. 4 a § 64 odst. 3, jež na uvedená ustanovení § 58 odkazují. 

Právo na nedotknutelnost díla je realizováno třemi konkrétními způsoby - 

právem autora udělit svolení k jakémukoliv zásahu do díla, povinností třetích osob 

užívat dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a dále právem na autorský dohled. 

Prvním způsobem, jímž autorský zákon zajišťuje právo autora na 

nedotknutelnost svého díla, je zákaz změny či jiného zásahu do autorského díla bez jeho 
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souhlasu, tedy tzv. ochrana integrity díla.
156

 Takovýmto jiným zásahem může být 

přitom například změna obsahu či formy autorského díla, připojení různých dodatků či 

doplňků či zařazení díla do souboru či spojení s jiným dílem.
157

 Například jím tedy 

může být i zařazení díla audiovizuálně užitého do audiovizuálního díla. „Byť je právo 

na nedotknutelnost díla výkonem osobnostního práva autora, nelze opomenout, že se 

promítá i v oblasti majetkových práv autora, to znamená při užití díla, pokud je 

předmětem užití dílo jiným zpracované či jinak změněné, rovněž pokud je dílo autora 

spojeno s jiným dílem a při zařazení do díla souborného.“
158

  

Zásahem do práva na integritu díla logicky nebudou změny provedené 

samotným autorem díla,
159

 naopak dle rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 13 Co 

216/90 právo autora provádět na díle jakékoliv změny nebo úpravy zasahující do 

uměleckého pojetí díla je součástí práva na nedotknutelnost autorského díla. Tímto 

zásahem nebudou nicméně ani změny nepodstatné či očekávatelné:  „Obsahem práva 

na integritu díla jsou pouze takové změny, které představují zásah do formálního či 

obsahového pojetí díla, tj. do jeho pojetí literárního, uměleckého nebo jiného 

vědeckého.“
160

 Takovýmto případem nezasahujícím do uměleckého pojetí autorského 

díla, tedy do jedinečného tvůrčího ztvárnění myšlenky autora, například nebude změna 

formátu digitálního záznamu audiovizuálního díla či jeho následný převod do 

komprimovaných souborů, kdy změna zasahuje pouze do technologické podoby 

záznamu. To neplatí, přestane-li audiovizuální dílo převodem do jiného formátu 

vykazovat své původní vlastnosti (například změnou barev či trhanými pohyby u 

audiovizuálních děl).
161

  

Součástí osobnostního práva  je zákonný požadavek neužívat dílo způsobem 

snižujícím jeho hodnotu a institut autorské kontroly, již je uživatel (tedy osoba, jež 

autorské dílo skutečně užívá ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona) 

povinen strpět a která slouží k zajištění dodržování daného požadavku. „To znamená, že 
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ani oprávněný uživatel nesmí dílo užívat dehonestujícím způsobem, nesmí docházet 

k jeho znetvoření, zkomolení a podobně.“
162

 Dehonestující způsob užití díla může 

spočívat dále například v pozměnění citace či v citaci vytržené z kontextu, dále 

například užitím díla v nevhodné souvislosti či nevhodným spojením díla s cizím 

dílem.
163

 Telec a Tůma
164

 se nicméně domnívají, že v současné občanskoprávní 

koncepci založené na vůdčím principu autonomie vůle může s tímto právem autor 

disponovat a k dehonestaci svého díla tedy svolit. „Od zásahu do osobnostního práva 

na nedotknutelnost díla je třeba odlišovat zásah do všeobecných práv autora osobnostní 

povahy, a to zejména jeho práva na ochranu jména a dobré pověsti dle § 11 a násl. obč. 

zák.. Zejména v případě užití díla v tzv. neočekávaných souvislostech nesměřují často 

důsledky tohoto užití vůči vlastnosti autora vyjadřovat se uměleckým či vědeckým 

tvůrčím způsobem, ale vůči dobré pověsti autora či jeho jména. Je třeba rozlišovat, 

jestli důsledkem škodlivého jednání je zásah do uměleckého či vědeckého pojetí díla 

(popř. zda tímto jednáním byla snížena hodnota díla), nebo zda nastávají důsledky 

difamující povahy v oblasti osobnosti autora (srov. např. užití díla v souladu s jeho 

určením, nicméně v rámci propagace světonázoru, kterého je autor odpůrcem apod.). 

Důležitým rozlišovacím prvkem v těchto věcech bude zejména skutečnost, zda je dílo 

užíváno dle své povahy, svého určení a v souladu se svým uměleckým pojetím či nikoli. 

Není vyloučeno, že jedním jednáním může dojít k zásahu do obou chráněných zájmů. 

Nicméně z hlediska juristického je třeba tyto rozdílné předměty právních vztahů 

rozlišovat.“
165

 

Autor má právo na své náklady
166

 dohlížet na to, aby uživatel dílo tímto 

způsobem nesnižujícím jeho hodnotu neužíval, ledaže z povahy či jeho užití vyplývá 

opak či nelze-li to po uživateli spravedlivě požadovat. Situace, kdy strpění autorského 

dohledu nelze po uživateli spravedlivě požadovat, budou spočívat zejména v povaze 

díla, jeho užití nebo v osobě oprávněného uživatele.
167

 „Autorský zákon z práva na 
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autorský dohled výslovně vylučuje taková jednání autora, která spočívají ve vznášení 

neospravedlnitelných nároků, popř. v šikanózním jednání. Právo na autorský dohled se 

zpravidla uplatňuje u děl dramatických či hudebně dramatických při jejich 

nastudování.“
168

 

Autorský zákon nicméně mimo výše zmíněná práva svědčící autorovi za života 

rozeznává ještě tzv. postmortální (pietní) práva, která nastupují toliko sekundárně 

následkem právní skutečnosti ve formě smrti autora, a nahrazují tak původní výlučná 

autorská práva osobnostní, respektive některé jejich prvky.169
  Tato práva částečně 

kopírují osobnostní práva náležející autorovi za jeho života. Patří mezi ně právo 

nárokovat si autorství, právo na ochranu před užitím díla způsobem snižujícím jeho 

hodnotu a právo uvedení autorství k dílu, je-li to obvyklé a nejedná-li se o dílo 

anonymní.
170

 Ochranu těchto postmortálních děl přitom vykonává kterákoliv z osob 

autorovi blízkých,
171

 či právnická osoba sdružující autory či příslušný kolektivní 

správce ve smyslu § 97 autorského zákona. 

7.1.2 Osobnostní práva výkonných umělců 

Ustanovení § 69 autorského zákona přináší vymezení obsahu práva výkonného 

umělce. Toto právo zahrnuje výlučná osobnostní práva a výlučná majetková práva. 

Daný obsah práva vyplývá z podobnosti práv výkonných umělců s autorskými právy. 

Osobností práva vyplývají z tvůrčí povahy uměleckého výkonu a jeho jedinečnosti. 

Tato práva autorský zákon vymezuje jako práva výlučná. Osobnostní práva výkonného 

umělce jsou spojená pouze s jeho osobou; jsou nepřevoditelná, výkonný umělec se jich 

nemůže vzdát a jeho smrtí zanikají. 
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Mezi výlučná osobnostní práva výkonných umělců patří: 

a) právo rozhodnout o zveřejnění uměleckého výkonu, 

b) právo na původcovské označení uměleckého výkonu, 

c) právo, aby byl umělecký výkon užit způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.
172

 

 

Právo rozhodnout o tom, zda a jak bude umělecký výkon zveřejněn, je výlučným 

osobnostním právem výkonného umělce. Toto právo je ale vyčerpáno prvním 

zveřejněním uměleckého výkonu, které je zveřejněním oprávněným. Dále již výkonný 

umělec tohoto práva užívat nemůže.  

Zvláštní práva dává autorský zákon sólistovi, dirigentovi, sbormistrovi a 

divadelnímu režisérovi, pokud vytvářejí umělecký výkon spolu se členy uměleckého 

tělesa.  Tyto osoby v rámci osobnostních práv, která jim svědčí coby výkonným 

umělcům, mají právo rozhodnout, zda a jakým způsobem mají být jejich jména uvedena 

při zveřejnění a dalším užití výkonu. Jednotlivým členům daných uměleckých těles, 

nicméně toto právo svědčí pouze ve vztahu ke společnému jménu, pod kterým 

umělecký výkon vytvářejí; v praxi bude takovýmto společným jménem například jméno 

souboru či orchestru. Výše uvedeným osobám ale autorský zákon nevylučuje dohodu o 

uvedení jména, tak jak to zakotvuje první věta ustanovení § 70 odst. 2. Členové souboru 

tak mají možnost spolupodílet se na rozhodování, jakým způsobem bude po zveřejnění 

uměleckého výkonu uváděno jméno, pod nímž byl výkon vytvářen. Není ale povinností 

uvádět pravé jméno uměleckého tělesa či výkonného umělce; může se jednat i o 

pseudonymní označení, popřípadě nemusí být výkonný umělec označen vůbec.  

U výkonných umělců autorský zákon neuvádí možnost osobování si autorství. V 

případě, že by se za výkonného umělce prohlašovala jiná osoba než ta, která umělecký 

výkon vytvořila, mohla by existovat situace, kdy by se skutečný výkonný umělec 

domáhal určení svého původcovství k uměleckému výkonu. To se může týkat například 

otázky převzatých nahrávek či skladeb (tzv. cover verzí).
173
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Oprávnění výkonného umělce rozhodovat o uvedení své osoby coby původce 

díla neplatí pouze při prvním zveřejnění. Výkonný umělec může rozhodovat o uvedení 

původcovství i při dalších užitích.  

To mu ale nedává možnost rozhodovat o konkrétním způsobu uvedení svého 

jména, včetně přesného místa a vzhledu takovéhoto označení.
174

 Výkonný umělec nemá 

ani právo na umělecký dohled nad užitím svého uměleckého výkonu. 

Ustanovení § 70 odst. 4 autorského zákona zakotvuje princip ochrany integrity 

uměleckého výkonu. Dává výkonnému umělci právo na ochranu před každým 

znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu 

jeho pověsti. Toto ustanovení bylo aktualizováno a zpřesněno na základě novely 

autorského zákona z roku 2006 (zák. č.  216/2006 Sb.).
175

 

Umělecký výkon je tak chráněn primárně před zásahy třetích osob. Příkladem 

takovéhoto zásahu může být užití v reklamě způsobem, který se může dotknout 

umělecké hodnoty výkonu.
176

 Výkonný umělec má možnost se proti takovým zásahům 

právně bránit dle ustanovení § 40 a následující. 

7.2 Trvání osobnostních práv 

Výlučná osobnostní práva zanikají smrtí autora či výkonného umělce. Tímto 

okamžikem se stávají součástí veřejné domény.
177

 Jak již ovšem bylo uvedeno výše, 

tento zánik vzhledem k institutu postmortální ochrany některých osobnostních prvků 

práv autora a výkonného umělce i po jeho smrti není absolutní, resp. smrtí autora či 

výkonného umělce vzniká určité skupině osob zvláštní právo na posmrtnou ochranu 

osobnostních práv k autorskému dílu či uměleckému výkonu. 
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  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 651. 
175  

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 652. 
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  CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 126. 
177

   TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 158. 
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7.3 Možnosti dispozice s osobnostními právy 

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, stejně jako je vyloučeno jejich 

převedení na třetí osoby či přechod na dědice či právní nástupce. Pojmem „převod“ je 

přitom třeba rozumět jak zcizení těchto práv, tak i poskytnutí licence,
178

 což však 

nevylučuje možnost autora udělit k zásahu do svých výlučných osobnostních práv 

souhlas.
179

 Právní jednání učiněná v rozporu s tímto zákonným požadavkem by byla 

absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.
180

 „Jedná se o pojetí spočívající v 

neoddělitelnosti osobnostních autorských práv od osoby autora, které rovněž zohledňuje 

veřejný zájem na šíření kulturních a uměleckých plodů tvůrčí aktivity jednotlivců.“
181

 

                                                 
178  

 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 157. 
179  

 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 158. 
180

  Ustanovení § 580 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89  
181

   TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 157. 
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8 PRÁVA MAJETKOVÁ 

Jak již bylo řečeno v úvodu k osobnostním právům, právní teorie rozlišuje 

koncepci tzv. dualistickou
182

 (jíž odpovídá systematika autorského zákona) a 

kvazidualistickou,
183

 v rámci níž jsou majetková práva považována za práva odvozená 

od práv osobnostních. 

Dle komentáře Telece a Tůmy
184

 „výlučná majetková autorská práva umožňují 

autorovi majetkové zhodnocení své tvorby prostřednictvím výhradní hospodářské 

exploatace výsledků této tvorby.“ 

8.1 Obsah majetkových práv 

8.1.1 Majetková práva autorů 

Autorský zákon rozděluje obsah výlučných autorských majetkových práv do tří 

kategorií: Právo dílo užít, právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého 

díla (jež ovšem z povahy věci není pro téma této diplomové práce relevantní), právo na 

odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní 

potřebu, spolu s právem na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo 

rozmnoženiny díla. 

Autorský zákon v ustanovení § 12 zakotvuje základní majetkové právo autora, – 

tedy právo mj. audiovizuální dílo či dílo audiovizuálně užité užít. „Právo dílo užít (…) 

je z hospodářského hlediska nejvýznamnějším a hlavním majetkovým autorským 

právem, které vyjadřuje majetkoprávní panství autora nad svým dílem.“
185

 Užívat dílo 

přitom může autor sám, ale jsou k tomu oprávněny i třetí osoby buď na základě licenční 

smlouvy s autorem, jíž jim k takovémuto užívání poskytuje oprávnění,
186

 anebo na 

                                                 
182  

 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 21. 
183  

 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 157. 
184  

 tamtéž 
185  

 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 165. 
186  

V souladu se zněním § 12 odst. 2 autorského zákona poskytnutím takovéhoto oprávnění právo 

své dílo užít autorovi nezaniká; pouze mu vzniká povinnost strpět zásah do tohoto svého práva třetí 

osobou, a to v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 
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základě zákona prostřednictvím tzv. volného užití a zákonných licencí,
187

 či na základě 

rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné moci.
188

 

Právo autorské dílo užít v sobě v demonstrativním
189

 výčtu obsaženém v 

odstavci 4 ustanovení § 12 autorského zákona zahrnuje jednotlivá práva, která pod 

pojem „užití“ dle autorského zákona spadají, nicméně obecně lze za užití díla považovat 

jakékoliv nakládání s autorským dílem směřující především „k jeho poskytnutí jiné 

osobě nebo takové nakládání, jehož výsledkem může být změna samotného díla.“
190

 

V druhém zmíněném případě, kdy dochází ke změně díla, například jeho zpracováním 

či zařazením do souboru, je nicméně zasahováno i do osobnostních práv autora ve 

smyslu ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona a v souladu s ním je k takovémuto 

zásahu nezbytný souhlas autora tohoto díla, ledaže jde o užití v rámci tzv. konzumování 

díla, licenční smlouvy, volného užití díla či zákonné licence nebo v případě 

zaměstnaneckého díla.  

Ke konzumování, v našem případě například sledováním filmu divákem v kině 

či doma před televizí, dochází k nakládání toliko s cílem naplnění účelu, ke kterému 

dílo vzniklo (vnímání zrakovými, případně i sluchovými orgány diváka u 

audiovizuálního díla). K ostatním výše zmíněným výjimkám se postupně dostanu 

v následujícím textu. Absence souhlasu oprávněné osoby či okolností, za kterých zákon 

udělení souhlasu nevyžaduje, přitom představuje zásah jak do majetkových, tak do 

osobnostních práv autora.  

Dle ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona právo na užití díla zahrnuje 

zejména právo na rozmnožování,
191

 rozšiřování,
192

 pronájem,
193

 půjčování
194

 či 

vystavování
195

 originálu či rozmnoženiny díla. Tato práva jsou označována jako užití 

                                                 
187  

Oba tyto způsoby blíže rozvádím v následujících podkapitolách. 
188  

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 166. 
189

  Až do účinnosti novely autorského zákoníku z roku 2006 zákonem č. 216/2006 Sb., byl pojem 

užití díla vymezen taxativně. 
190

  CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 25. 
191  T

j. užití formou zhotovování rozmnoženin v jakékoli formě. 
192

  Tj. prodejem či jiným převodem nebo dovozem či vývozem, resp. přijetím a odesláním, nosiče 

díla.  
193

  Spočívající v dočasném přenechání originálu či rozmnoženiny díla k osobní potřebě za účelem 

hospodářského prospěchu. 
194  

Lišící se od pronájmu absencí hospodářského prospěchu. 
195  

Tj. umístění nosiče díla k jeho zhlédnutí či jinému přímému vnímání. 
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autorského díla ve hmotné formě.
196

 Dále sem spadá právo na sdělování díla veřejnosti, 

jež v sobě zahrnuje například právo na provozování díla živě
197

 anebo ze záznamu
198

 a 

právo na přenos provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či televizí,
199

 právo 

na přenos rozhlasového či televizního vysílání
200

 a právo na provozování rozhlasového 

či televizního vysílání díla.
201

 Tato práva jsou označována jako užití autorského díla v 

nehmotné formě.
202

 

Nadto je autorovi přiznáno právo požadovat po vlastníku věci, jejímž 

prostřednictvím je dílo vyjádřeno (tzv. nosiče autorského díla),
203

 aby mu ji zpřístupnil, 

pokud je toho třeba k výkonu jeho osobnostního práva na autorský dohled ve smyslu § 

11 odst. 3 autorského zákona. Dle Telece a Tůmy
204

 se „jedná (…) o řešení jednoho z 

důsledků právní dichotomie díla jako nehmotného statku a hmotného substrátu (věci), 

kterým je dílo vyjádřeno.“ K tomu dále doplňují, že: „Hmotný substrát je předmětem 

vlastnického práva, zatímco nehmotné dílo vyjádřené v tomto substrátu je předmětem 

práva autorského. Přestože se z hlediska juristického jedná o dva odlišné předměty, z 

hlediska existenčního a možnosti hospodářského zhodnocení díla je v mnoha případech 

nutné spojení těchto předmětů.“205  

Dané právo autora se vztahuje především na situace, kdy existuje jen jediný 

nosič tohoto díla a nelze k němu tedy získat přístup prostřednictvím jeho rozmnoženiny. 

Uplatnění práva na přístup k nosiči autorského díla je z pragmatických důvodů 

řazeno pod majetková práva; k jejich výkonu jsou tedy oprávněni i dědicové autora. 

Právo na zpřístupnění nosiče přitom nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými 

zájmy vlastníka. „Jedná se zejména o právo vlastníka nerušeně užívat svůj majetek. Z 

tohoto důvodu je nutné při zohlednění konkrétních okolností zvážit umožnění přístupu k 
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   CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 27. 
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   Tj. v provedení výkonnými umělci. 
198

   Tj. prostřednictvím nosiče díla. 
199  

Vysílání včetně pozemního, družicového, kabelového a internetového v analogové či digitální 

formě. 
200  

Včetně kabelového přenosu. 
201

  Tj. prostřednictvím televizních či rozhlasových přijímačů. 
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  CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 27. 
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  Tj. pro případ audiovizuálních děl jejich záznam ve smyslu § 75 odst. 1 AutZ. 
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  TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 170. 
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TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 129. 
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dílu z hlediska místa, času, způsobu apod. Oprávněným zájmem může být rovněž např. 

zájem na ochraně obchodního tajemství, know-how, důvěrných informací, obrana před 

nekalosoutěžním jednáním apod. Z tohoto důvodu lze mít za to, že za daných okolností 

lze po autorovi požadovat učinění některých právních úkonů, jako je zejména čestné 

prohlášení, závazek mlčenlivosti apod.“
206

 

Dále pak po vlastníku ani po držiteli
207

 nelze vyžadovat vydání předmětné věci. 

Vlastník je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou 

rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.  

Druhým majetkovým právem relevantním pro audiovizuální díla je právo na 

odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní 

potřebu. Toto ustanovení nepřímo chrání autorovo právo na autorskou odměnu a je 

namířeno proti výrobcům, dovozcům či příjemcům,
208

 v zákonných případech též 

sekundárně dopravcům nebo zasílatelům
209

 přístrojů ke zhotovování rozmnoženin 

záznamů, jako potencionálních nástrojů pro pořízení rozmnoženin (zde zejména tzv. 

„vypalovačky“), či nenahraných nosičů záznamů, jako nosičů potenciálně nahraných 

(zejména prázdné DVD disky a VHS kazety). Tyto subjekty totiž zprostředkováním 

těchto přístrojů či nosičů umožňují komukoliv vytvoření rozmnoženiny audiovizuálního 

díla a tím i obcházejí právo autorů na odměnu s tímto rozmnožením spojenou. Nebyla-li 

by tato skutečnost právně regulována, vznikala by neospravedlnitelná újma oprávněným 

zájmům autora.
210

 

„Právo je tak koncipováno ne jako právo na odměnu za užití či reálné pořízení 

příslušné rozmnoženiny, ale jako právo na odměnu z vytvoření či získání možnosti a 

podmínek pro pořizování těchto rozmnoženin. I když by bylo logické stanovit povinnost 
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Ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 121 ze dne 7. dubna 2000 Sb., o právu autorském, o 
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  Ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 121 ze dne 7. dubna 2000 zákona o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka 
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210

  CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon: Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 45. 
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placení odměny v těchto případech přímo osobám, které si rozmnoženinu pořizují, je 

s ohledem na nekontrolovatelnost povinnou osobou ten, kdo má na rozmnožování děl 

ekonomický prospěch.“
211

 

Autorský zákon v § 25 odst. 1 stanoví, že u zveřejněných děl, která lze 

rozmnožovat na podkladě mj. audiovizuálního záznamu jejich přenesením pomocí 

přístroje na nenahrané nosiče záznamu, má autor (prostřednictvím příslušného 

kolektivního správce) právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožováním. To 

neplatí v případě vývozu nebo odeslání u přístrojů ke zhotovování rozmnoženin za 

účelem jejich dalšího prodeje a u nenahraných nosičů za účelem jejich dalšího prodeje, 

či pokud jsou určeny jen k rozmnožování děl na základě licenčních smluv osobami při 

jejich vlastní činnosti. Typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů a typy 

nenahraných nosičů záznamu, stejně jako výši odměny, k jejímuž hrazení jsou příslušné 

subjekty povinny, stanoví vyhláškou
212

 Ministerstvo kultury.  

Třetím autorským majetkovým právem, vztahujícím se mj. též k audiovizuálním 

dílům, je právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla 

zaznamenaného na zvukově obrazový záznam výrobci takovéhoto záznamu na základě 

poskytnuté licence (ustanovení § 25a autorského zákona). Právo na odměnu, konkrétně 

na spravedlivou odměnu, jehož se autor nemůže vlastním právním jednáním vzdát, mu 

vzniká vůči osobě, jež bude takto zaznamenanou rozmnoženinu nebo originál záznamu 

pronajímat. 

8.1.2 Majetková práva výkonných umělců 

Majetková práva výkonného umělce nejsou spjata výlučně s jeho osobou a 

nejsou omezena délkou jeho života. Obsahem majetkových práv výkonného umělce je 

výlučné právo umělecký výkon užít nebo dát jiné osobě souhlas k jeho užití. Tento 

souhlas je zpravidla dáván ve formě licenční smlouvy. Bez souhlasu výkonného umělce 

lze pak výkon užít pouze z důvodů, které jsou uvedeny v autorském zákoně; tedy v 

případě volného užití a zákonné licence. 
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Na rozdíl od demonstrativního výčtu majetkových práv v případě autorů je výčet 

příslušných užití výkonu uměleckého díla taxativní. Mezi tyto způsoby užití výkonu 

patří vysílání nebo jiné sdělování výkonu veřejnosti, rozmnožování, rozšiřování 

rozmnoženiny, pronájem a půjčování rozmnoženiny a sdělování zaznamenaného 

výkonu veřejnosti.
213

  Tyto způsoby užití jsou pak v praxi mezi sebou často provázány; 

například nutným předpokladem k vytvoření rozmnoženin výkonu je udělení souhlasu 

výkonného umělce s pořízením záznamu živého výkonu. Tento souhlas je tak 

předpokladem šíření rozmnoženin zaznamenaného uměleckého výkonu, včetně jejich 

prodeje a nabízení. Pojmem „vysíláni a jiné sdělování živého výkonu veřejností“ se 

rozumí přenos a provozování vysílání živého výkonu rozhlasem nebo televizí. Podle 

komentáře autorů Kříže, Holcové, Kordače a Křesťanové
214

 nepatří do majetkových 

práv výkonných umělců právo na vystavení - to vyplývá ze samotné podstaty 

uměleckého výkonu. 

V rámci ustanovení § 71 odst. 3 autorský zákon přiznává výkonným umělcům 

právo na odměnu v souvislosti s roznožováním jeho zaznamenaného výkonu pro osobní 

potřebu. Toto ustanovení uvádí autorský zákon do souladu s komunitárním právem, 

zejména s čl. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES
215

 ze dne 22. května 2001, o harmonizaci určitých aspektů práva autorského 

a práv s ním souvisejících v informační společnosti.
216

 Výkonným umělcům tím 

autorský zákon dává právo na tzv. dodatkovou odměnu, na níž jim vzniká nárok v 

souvislosti se zhotovováním rozmnoženin zaznamenaného uměleckého výkonu; v tomto 

případě se jedná o rozmnoženiny vniklé pro osobní potřebu. Ustanovení § 71 odst. 3 

autorského zákona přímo odkazuje na ustanovení § 25 autorského zákona. Výkonným 

umělcům tudíž přiznává obdobná práva jako autorům příslušných děl. Toto právo 

svědčí výkonným umělcům i vůči výrobcům nebo dovozcům nenahraných, tj. 
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komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 655. 
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prázdných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů (např. CD, DVD, audio a 

videokazety) a toto právo je právem kolektivně spravovaným. 

Výlučné právo výkonného umělce výkon užít a udělit licenci k užití se týká i 

živého výkonu prostřednictvím veřejného provozování. V tomto ohledu tedy autorský 

zákon nepokládá za dostatečné ošetření práv výkonného umělce uzavřením smlouvy o 

vytvoření uměleckého výkonu. Je ovšem otázkou, zda takováto smlouva není 

dostačující a zda přiznání práva na veřejné provozování živého výkonu není 

nadbytečným.
217

 

 

Výkon majetkových práv výkonných umělců 

Práva výkonných umělců jsou v praxi vykonávána prostřednictvím smluvního 

zastoupení kolektivním správcem. V rámci České republiky je tímto kolektivním 

správcem, stejně jako v případě výrobce zvukového záznamu a výrobce zvukově 

obrazového záznamu, INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a 

výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, sídlící v Praze. Společnost 

INTERGRAM vykonává kolektivní správu práv na základě rozhodnutí Ministerstva 

kultury o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv, čj.: 3209/2001 ze dne 22. 

března 2001. Výkon práv výkonných umělců autorský zákon u některých práv 

stanovuje jako povinné; to platí především pro práva výkonných umělců vypočtená v 

ustanovení § 96 odst. 4 písm. b) autorského zákona. Komentář autorů Telece a Tůmy
218

 

zde uvádí především právo na odměnu za výkon úplatné zákonné licence k užití 

uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, 

právo na tzv. náhradní odměnu za zhotovení rozmnoženiny zvukového, zvukově 

obrazového nebo jiného záznamu uměleckého výkonu pro osobní potřebu, právo na 

přiměřenou odměnu za pronájem uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový nebo 

zvukově obrazový záznam a právo na užití živého nebo zaznamenaného uměleckého 

výkonu kabelovým přenosem vysílání. 
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8.1.3 Majetková práva výrobců zvukových záznamů 

Obsahem práva výrobce ke zvukovému záznamu je právo výrobce k takovémuto 

záznamu, jenž pořídil a dál šíří. Jedná se o výlučné majetkové právo, výrobci 

zvukového záznamu nepřísluší žádná práva osobnostní. Z toho plyne mj. oprávnění 

záznam bez dalšího zpracovat či jinak upravit. Takovýmto zpracováním by vznikl nový 

záznam, nicméně majetkové právo výrobce tohoto nového záznamu by ale bylo 

omezováno právem výrobce původního záznamu.
219

 Toto ustanovení upravuje výhradně 

zvukové záznamy. To vyplývá i z formulace „výlučně sluchem vnímatelný záznam 

zvuků“. Práva k záznamům, které kromě zvuků obsahují i obraz, jsou řešena v 

ustanovení § 79an autorského zákona. 

Právo výrobce ke zvukovým záznamům je upraveno v mezinárodním pávu 

především Římskou úmluvou z roku 1964, která v čl. 3 přináší ochranu výlučně 

sluchem vnímatelných záznamů zvuků.
220

 Římská úmluva nicméně pracuje s termínem 

„zvukový snímek“ namísto pojmu „zvukový záznam“.  

Podle teorie má právo výrobce zvukového záznamu k takovémuto zvukovému 

záznamu blízko k průmyslovým právům. Fakt, že je přesto řazeno mezi práva podobná 

autorskému právu, je podle komentáře autorů Telece a Tůmy
221

 dán vývojem právní 

úpravy, která byla obdobná vývoji práv výkonných umělců. Další souvislostí je pak 

skutečnost, že předmětem zvukového záznamu jsou velmi často umělecké výkony, to 

ovšem nepředstavuje podmínku právní ochrany zvukového záznamu.
222

 

Práva výrobce zvukového záznamu neomezují ostatní práva, která upravuje 

autorský zákon, tedy autorská práva ani ostatní práva podobná autorskému právu, 

působí souběžně s nimi. Zvukové záznamy jsou nehmotnými majetkovými hodnotami a 

výrobci s nimi tedy mohou disponovat v rámci občanskoprávních vztahů, z pohledu 

občanského zákoníku se jedná o věci.  
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Z ustanovení autorského zákona pak plyne, že pořízení zvukového záznamu není 

možné považovat za uměleckou tvůrčí činnost. Nejedná se tedy o tvůrčí přínos, ale 

pouze o přínos z hlediska organizačního, popřípadě investičního, který výrobce 

zvukového záznamu vkládá do procesu vzniku záznamu.  

Právo výrobce zvukového záznamu vzniká okamžikem pořízení záznamu. Pro 

vznik práva nehraje roli, zda byl záznam pořízen oprávněně ve smyslu autorského 

zákona. Právo by tak vzniklo i v případě, kdy by umělecký výkon, zaznamenaný na 

zvukovém záznamu, byl užit neoprávněně.
223

 

Pořízení záznamu audiovizuálního díla považuje teorie za faktické jednání;
224

 

není tedy právním jednáním. To pak platí i pro vydání záznamu či pro jeho sdělení 

veřejnosti, jež pak teorie definuje jako objektivní právní skutečnosti. 

Obsahem práva je výlučné oprávnění výrobce zvukového záznamu užít zvukový 

záznam, popřípadě poskytnout jinému oprávnění k jeho užití. Toto oprávnění je u 

zvukových záznamů možné poskytnout jak v rámci licenční smlouvy (v tomto případě 

se použijí příslušná ustanovení autorského zákona), tak je i převést jiným typem 

smlouvy. Může jít například o smlouvu kupní či darovací. Možnost převodu práv 

vyplývá z plné převoditelnosti práv ke zvukovým záznamům, coby nehmotných statků 

hospodářské netvůrčí povahy.
225

 Autorský zákon nestanoví jako podmínku smlouvy o 

převodu práva písemnou formu. Součástí takovéto smlouvy by ale mělo být řešení 

potřeby získat oprávnění k uměleckým výkonům či autorským dílům, jež jsou obsahem 

tohoto záznamu. 

Mezi práva zvukový záznam užít patří právo na rozmnožování zvukového 

záznamu, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, právo 

na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, právo na půjčování 

originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, a právo na vysílání a jiné sdělování 

zvukového záznamu veřejnosti.  Rozšiřováním rozmnoženin záznamu autorský zákon 

rozumí šíření výkonu za účelem hospodářského prospěchu, zatímco u půjčování 

rozmnoženin záznamu autorský zákon předpokládá zpřístupňování zvukového záznamu 
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prostřednictvím zařízení přístupného veřejnosti, aniž by účelem byl hospodářský 

prospěch.
226

  

Vymezení těchto práv je tak obdobné jako u majetkových práv výkonných 

umělců, chybí zde ale obdoba užití živého uměleckého výkonu.
227

 V případě zvukového 

záznamu je ale z povahy věci živé provozování vyloučeno. Ustanovení § 76 odst. 4 

autorského zákona zakotvuje práva výrobce zvukového záznamu na odměnu v 

souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Výrobcům zvukových 

záznamů tak přísluší obdobné právo jako autorům, výkonným umělcům a výrobcům 

zvukově obrazových záznamů. Výrobcům zvukového záznamu tedy přísluší právo na 

tzv. dodatkovou odměnu, které je založeno na myšlence, že zvukový záznam lze 

rozmnožovat jeho přenesením na prázdný, tj. nenahraný nosič. Mezi tyto nosiče patří 

například optický nosič, video či audiokazeta, ale též úložné zařízení USB a pevný disk 

notebooku či počítače. Právo na dodatkovou odměnu tak svědčí výrobci zvukového 

záznamu vůči výrobcům, dovozcům či příjemcům takovýchto zařízení.   

Toto právo je právem kolektivně spravovaným a v rámci České republiky ho, 

stejně jako u výkonných umělců a výrobců zvukově obrazových záznamů, vykonává 

INTERGRAM. Rozdělování odměn vybraných v rámci kolektivní správy práv upravuje 

ustanovení § 104 odst. 1 autorského zákona. Procesem, při kterém dochází k 

rozmnožování zvukového záznamu pro osobní potřebu, ale nedochází k zásahu do práv 

výrobce zvukového záznamu. Takovéto rozmnožování je volným užitím dle ustanovení 

§ 30 autorského zákona. 

Jak už bylo rozebráno u jednotlivých situací, ke kterým dochází při výkonu práv 

výrobců ke zvukovým záznamům, kolektivní správa práv výrobců zvukových záznamů 

je obdobná jako u výkonných umělců. V České republice je takto správa vykonávána 

touž ochrannou organizací.
228
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Novou povinnost dává výrobci zvukového záznamu novela autorského zákona, 

zveřejněná ve Sbírce zákonů dne 23. 10. 2014, tj. zákon č. 228/2014 Sb.
229

 Po novele 

dává autorský zákon v ustanovení § 76a výrobci zvukového záznamu povinnost 

poskytnout roční doplňkovou odměnu výkonnému umělci, jenž poskytl výrobci 

zvukového záznamu prostřednictvím smlouvy výhradní a neomezenou licenci k užití 

zaznamenaného výkonu za jednorázovou odměnu. Právo výkonného umělce na tuto 

odměnu vyplývá z ustanovení § 71 odst. 4 daného zákona. Tato odměna přísluší za 

každá celý rok, počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, ve 

kterém uplynulo 50 let ode dne, kdy byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo pokud 

nedošlo k takovému vydání, oprávněně sdělen veřejnosti. Výrobce zvukového záznamu 

má povinnost vyčlenit na vyplácení takovýchto odměn částku ve výši 20% z příjmů 

získaných v průběhu kalendářního roku, jenž předchází roku, za který tato odměna 

výkonnému umělci přísluší.  Jedná se o příjmy získané z rozmnožování, rozšiřování a 

zpřístupňování zvukového záznamu veřejnosti, a to za dobu 50 let ode dne, kdy byl 

zvukový záznam oprávněně vydán či oprávněn sdělen veřejnosti. Příjmy výrobce 

zvukového záznamu jsou podle ustanovení § 76a odst. 1 autorského zákona příjmy před 

odečtením nákladů.  Výrobce je v souvislosti s tímto právem povinen poskytnout na 

požádání výkonnému umělci, popřípadě kolektivnímu správci, jenž právo výkonného 

umělce vykonává, informace, potřebné k zajištění odměny a její výše. 

Toto právo výkonného umělce je právem kolektivně spravovaným. Výrobce je 

povinen částku, kterou vyčleňuje na základě odstavce 1, odvést příslušnému 

kolektivnímu správci, Kolektivní správce potom roční doplňkovou odměnu vyplácí 

jednotlivým výkonným umělcům. V tomto případě je kolektivním správcem, 

vykonávajícím toto právo výkonných umělců, INTERGRAM. 

8.1.4 Majetková práva výrobců zvukově obrazových záznamů 

Konkrétní vymezení práv výrobce zvukově obrazového záznamu je obdobné 

jako v případě výrobců zvukového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu 

má právo záznam užít a udělovat souhlas jiným osobám k jeho užití. Udělit souhlas lze, 
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obdobně jako v případě práv výrobce zvukového záznamu, jak na základě licenční 

smlouvy (v tomto případě se použijí příslušná ustanovení autorského zákona), tak i 

převodem práv. Bez souhlasu výrobce je možné užití záznamu jen v případech, které 

výslovně uvádí zákon; jednalo by se o možnost volného užití dle ustanovení § 30 

autorského zákona či bezúplatné zákonné licence dle ustanovení § 31.  

Výrobcům zvukově obrazových záznamů autorský zákon též přiznává právo na 

dodatečnou odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů nebo z 

přístrojů ke zhotovování rozmnoženin zvukově obrazových záznamů. Stejně jako v 

případě výrobců zvukových záznamů a výkonných umělců je toto právo i u výrobců 

zvukově obrazových záznamů právem kolektivně spravovaným společností 

INTERGRAM. 

8.2 Trvání majetkových práv 

8.2.1 Majetková práva autorů 

Autorský zákon obsahuje zvláštní úpravu pro trvání majetkových práv 

k audiovizuálním dílům. Doba trvání těchto děl trvá 70 let od smrti poslední přeživší 

z následujících osob: Režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť 

vytvořené pro užití v audiovizuálním díle.  

U děl audiovizuálně užitých majetková práva autorská trvají v „obecném 

režimu“ po dobu autorova života a poté 70 let po jeho smrti. V případě spoluautorského 

díla se doba počítá od smrti posledního žijícího spoluautora a v případě osiřelých
230

 a 

anonymních
231

 děl je to potom 70 let od oprávněného zveřejnění díla, což ovšem 

nevylučuje, je-li autor těchto děl obecně znám nebo se za autora dodatečně prohlásí, 

přechod do obecného režimu. 
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8.2.2 Majetková práva výkonných umělců 

Ustanovení autorského zákona vymezující dobu trvání majetkových práv 

výkonných umělců je v souladu s mezinárodní i komunitární úpravou - z mezinárodního 

hlediska odpovídá ustanovení čl. 14 odst. 5 dohody TRIPS,
232

 v rámci komunitárního 

práva je v souladu se směrnicí č.  2006/116/ES, o době ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících.
233

 

Majetková práva výkonných umělců trvají 50 let od okamžiku vytvoření 

uměleckého výkonu. Doba trvání je tudíž odlišná od doby trvání práv autorských. Tato 

lhůta se počítá od prvního dne roku následujícího po vytvoření výkonu,
234

 nicméně 

počítání této lhůty se může změnit zveřejněním výkonu. Pokud dojde během 50 let od 

vytvoření uměleckého výkonu ke zveřejnění záznamu takovéhoto výkonu, lhůta 

ochrany se prodlužuje a práva výkonného umělce pak zanikají až za 50 let od 

takovéhoto zveřejnění. I v tomto případě se doba trvání počítá od prvního dne roku 

následujícího po roce, ve kterém došlo k rozhodné zkušenosti;
235

 počítá se tedy od 

prvního dne roku následujícího po roce zveřejnění záznamu uměleckého díla. 

V předchozí zákonné úpravě, konkrétně v ustanovení § 38 zák. č. 35/1965 Sb.,
236

 

bylo rozhodnou skutečností pořízení záznamu uměleckého výkonu. Problémem této 

úpravy ovšem byla nezbytnost pořízení záznamu pro výkon majetkových práv 

výkonného umělce k nezveřejněnému uměleckému výkonu, neboť bez hmotného 

záznamu není nezveřejněný umělecký výkon výkonného umělce povahově způsobilý 

hospodářské exploatace.
237

 Zároveň až do novely z roku 1990 byla práva výkonného 

umělce chráněna pouze po dobu 25 let. Novela sice prodloužila dobu ochrany na 50 let, 
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ale nezakotvila obnovu práv u těch děl, u kterých již doba ochrany vypršela. Tuto 

obnovu ochrany přinesl až autorský zákon. 

Podle současné úpravy se doba trvání majetkových práv výkonných umělců 

určuje vždy podle ustanovení § 73 autorského zákona. To platí i v případě, kdy doba 

ochrany začala běžet ještě před účinnosti autorského zákona. Pokud doba trvání 

majetkových práv výkonných umělců plynula již před účinností autorského zákona, a 

přitom by podle něj trvala dále, obnovuje se ke dni účinnosti autorského zákona trvání 

těchto práv na dobu zbývající. V praxi tak autorský zákon obnovil ochranu pro 

umělecké výkony od prosince 1950 a mladší.
238

 U starších uměleckých výkonů byla 

obnovena ochrana pouze pro případ, že byly zveřejněny teprve v roce 1950 a od jejich 

zveřejnění neuplynulo více než 50 let. 

8.2.3 Majetková práva výrobců zvukového záznamu 

V rámci mezinárodněprávní úpravy platí pro dobu trvání práva výrobce 

zvukového záznamu ustanovení čl. 14 Římské úmluvy. Podle tohoto ustanovení trvá 

ochrana zvukových záznamů nejméně dvacet let od konce roku, ve kterém byl záznam 

pořízen. Tomu odpovídá i čl. 4 Ženevské úmluvy, podle něj nemůže být doba trvání 

ochrany kratší než dvacet let od konce roku zaznamenání, případně od konce roku 

zveřejnění. Jinak ale tuto otázku upravují další mezinárodní smlouvy, tj. dohoda TRIPS, 

a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech,
239

 

zkráceně nazývaná WWPT. Obě tyto mezinárodní smlouvy uvádí delší dobu ochrany. U 

první z těchto smluv je tato doba 50 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl 

záznam pořízen.
240

 Druhá z uvedených smluv primárně pracuje s dobou od zveřejnění 

záznamu; ochranná doba trvá podle čl. 17 odst. 2 Smlouvy o výkonech výkonných 

umělců a o zvukových záznamů nejméně 50 let od konce roku, ve kterém byl zvukový 

záznam vydán. V případě, kdy ke zveřejnění nedojde do 50 let od pořízení záznamu, je 

doba ochrany 50 let od konce roku, v němž byl záznam pořízen.  
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Obdobně je upravena doba ochrany i v evropském právu. V rámci něj je ochrana 

zvukových záznamů řešena směrnicí č. 2006/116/ES, kterou byly členské státy povinny 

transponovat do právního řádu s účinností od 1. 1. 2013.
241

 Podle této směrnice
242

 je 

doba ochrany 50 let od pořízení záznamu. Pokud ale během této doby došlo k 

oprávněnému vydání zvukového záznamu, práva výrobce zvukového záznamu trvají 50 

let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovémuto vydání. Speciálním případem je situace, 

kdy nedošlo k oprávněnému vydání, ale zvukový záznam byl v době 50 let od pořízení 

oprávněně sdělen veřejnosti. V takovém případě jsou práva chráněna 50 let ode dne 

sdělení veřejnosti. Toto se ale změnilo směrnicí č. 2011/77/EU,
243

 která prodloužila 

dobu ochrany práv výrobce zvukového záznamu na 70 let v případě vydání zvukového 

záznamu či jeho sdělení veřejnosti. Tuto směrnici byly členské státy povinny 

transponovat do právního řádu do 1. 11. 2013.
244

 Český autorský zákon byl do souladu s 

touto směrnicí uveden zákonem č. 228/2014 Sb.
245

 

Česká právní úprava obsažená v ustanovení § 77 autorského zákona plně 

odpovídá mezinárodní i komunitární právní úpravě. Právo výrobce zvukového záznamu 

podle tohoto ustanovení trvá 50 let od pořízení zvukového záznamu. Pokud je však 

zvukový záznam v průběhu této doby oprávněně vydán, zaniká právo výrobce až za 70 

od takového vydání. Nedojde-li během doby podle věty první k oprávněnému vydání 

díla a byl-li během této doby zvukový záznam oprávněně sdělen veřejnosti, zaniká 

uvedené právo uplynutím 70 let ode dne tohoto sdělení.   

Česká právní úprava je tak plně konformní s úpravou výše citované směrnice. 

Výklad ustanovení pak dále uvádí způsob výpočtu doby trvání lhůt stanovených v 

ustanovení § 77 autorského zákona. Tato doba je počítána od prvního dne roku 

následujícího po pořízení záznamu, respektive od prvního dne roku následujícího od 

vydání zvukového záznamu (v případě, kdy během 50ti let od pořízení dojde k 
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oprávněnému vydání), či následujícího od oprávněného sdělení zvukového záznamu 

veřejnosti (v případě, kdy během 50ti let od pořízení dojde k oprávněnému sdělení 

veřejnosti). V případě, kdy by výrobce, jenž je fyzickou osobou, zemřel, přechází toto 

právo na dědice či na stát jako odúmrť. V případě, kdy je výrobcem právnická osoba a 

kdy by mezitím došlo k jejímu zániku, přechází práva výrobce zvukového záznamu na 

právního nástupce takovéto právnické osoby.
246

 

Toto vymezení doby trvání ochrany práv výrobců zvukových záznam se použije, 

i pokud doba trvání začala běžet před účinností zákona. Pokud doba trvání těchto práv 

již uplynula a přitom by podle autorského zákona ještě trvala, na zbývající dobu se doba 

trvání ochrany práva obnovila. Do 30. listopadu 2002 bylo možné oprávněně pořizovat 

rozmnoženiny záznamů, u kterých takto došlo k obnovení práv.
247

 To mohlo vést ke 

snaze pořídit větší množství rozmnoženin do zásoby.
248

  

8.2.4 Majetková práva výrobců zvukově obrazových záznamů 

Ustanovení § 81 autorského zákona stanoví dobu trvání práva výrobce zvukově 

obrazového záznamu k tomuto záznamu. Podle něj právo výrobce zvukově obrazového 

záznamu trvá 50 let od pořízení záznamu. Pokud je v této době záznam zveřejněn, 

zaniká právo výrobce až za 50 let od zveřejnění. 

Výklad ustanovení pak dále uvádí způsob výpočtu doby trvání lhůt stanovených 

v ustanovení § 77 autorského zákona. Tato doba je počítána od prvního dne roku 

následujícího po pořízení záznamu, respektive od prvního dne roku následujícího od 

zveřejnění zvukového záznamu v případě, kdy během 50 let od pořízení dojde ke 

zveřejnění.  

Trvání práv výrobců zvukově obrazových záznamů podle tohoto ustanovení se 

aplikuje i v případě, kdy doba trvání práva začala běžet ještě před účinností autorského 

zákona. V takovémto případě, kdy by doba trvání práva ještě trvala podle autorského 

zákona, by ke dni účinnosti autorského zákona došlo k obnově trvání práva na zbývající 

dobu dle ustanovení § 81 autorský zákon. Obdobně jako v případě zvukových záznamů, 
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i zde bylo do 30. listopadu 2002 možné oprávněně pořizovat rozmnoženiny záznamů, u 

kterých takto došlo k obnovení práv.
249

 

V případě smrti výrobce, který je fyzickou osobou, přechází toto právo na 

dědice, popřípadě, při neexistenci dědiců, na stát coby odúmrť. V případě zániku 

výrobce, kterým je právnická osoba, přechází práva výrobce zvukově obrazového 

záznamu na právního nástupce takovéto právnické osoby. 

8.3 Dispozice s majetkovými právy 

Autorský zákon v ustanovení § 26 uvádí, že majetkových práv se autor nemůže 

vzdát, jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí, ledaže se jedná o 

pohledávky z takovýchto majetkových práv vzniklé. Toto ustanovení zakotvuje tzv. 

princip nezcizitelnosti majetkových práv.
250

 

Majetková práva jsou ovšem předmětem dědictví a je tedy možný jejich přechod 

na dědice či právní nástupce (v případě více dědiců se uplatní ustanovení autorského 

zákona o spoluautorství a rozhodovat o těchto majetkových právech poté dědicové 

budou jednomyslně).
251

 Pokud takoví dědicové nejsou, anebo zaniknou v případě 

právnické osoby jako právního nástupce autora, tato majetková připadají státu, který je 

v případě audiovizuálních děl vykonává prostřednictvím Státního fondu 

kinematografie.
252

 

Tato úprava možností dispozice s majetkovými právy autora se v souladu 

s ustanovením § 74 autorského zákona uplatní i na majetková práva výkonných umělců.  

Naopak výrobci zvukově obrazových záznamů mohou svá majetková práva 

k záznamu převádět na jinou osobu.
253
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8.4 Licenční smlouva 

Licenční smlouva představuje základní nástroj pro nakládání s oprávněním 

autora dílo užít, přičemž účelem úpravy tohoto smluvního typu v rámci autorských 

vztahů je „usnadnit licenční obchody při zachování osobnostního základu autorského 

práva (a práv výkonných umělců).“
254

 

Je zde třeba ovšem zdůraznit, že majetkových ani osobnostních práv se 

v souladu s autorským zákonem
255

 autoři či výkonní umělci nemohou vzdát či je za 

svého života převést na jiné osoby, k čemuž ani při poskytování licence nedochází. 

Licencí se pouze poskytuje oprávnění k užití. „Současný autorsý zákon zachovává 

naukou dovozované autorskoprávní pojetí vycházející z osobnostního základu 

autorských práv (§ 10 autorského zákona), které nepřipouští translativní (pravý) převod 

autorských práv, a to ani práv majetkových (viz výslovně § 26 odst. 1 autorského 

zákona). Oproti translativnímu převodu, který znamená zcizení (translaci), se v případě 

oprávnění k výkonu práva dílo užít jedná o zřízení (konstituování) majetkového 

oprávnění ve prospěch jiné osoby. Jedná se o tzv. konstitutivní (nepravý) převod, který 

spočívá v tom, že autor svou konstitutivní dispozicí zřizuje pro jinou osobu nové 

majetkové subjektivní právo.“
256

 

8.4.1 Právní úprava 

Úpravu licenční smlouvy do konce roku 2013 obsahoval autorský zákon (a pro 

předměty průmyslového vlastnictví obchodní zákoník). Nově s  účinností od začátku 

roku 2014 je tento smluvní typ obecně upraven v občanském zákoníku v ustanovení § 

2358 až 2370 občanského zákona. Pro autorská díla se přednostně použijí zvláštní 

ustanovení obsažená v § 2371 až 2383 občanského zákona. Pro práva související 

s právem autorským jsou zvláštní ustanovení oproti obecné úpravě obsažena 
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TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C. H. Beck, 2007. 167 s. ISBN: 978-80-
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Ustanovení § 11 odst. 4, § 26 odst. 1, resp. § 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2000, částka 36. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: 
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v ustanovení § 2387 až 2389 občanského zákoníku, odkazující obdobně, příp. přiměřeně 

na většinu zvláštních ustanovení regulujících licenci k autorskému dílu. 

Licenční smlouvou autor, případně výkonný umělec či jiný nositel práv k 

nehmotnému statku, poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva (tedy tzv. licenci) 

autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým 

způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném. 

8.4.2 Podstaté náležitosti licenční smlouvy a způsob jejího vzniku 

Podstatnými náležitostmi licenční smlouvy je určení díla, projev vůle poskytnout 

oprávnění k užití díla (licenci) a ujednání o odměně. 

Na uzavírání licenční smlouvy se uplatní obecné zásady občanského zákoníku 

ohledně kontraktačního procesu, jakož i zvláštní ustanovení obsažené v § 2373, podle 

kterého je licenční smlouvu možné uzavřít i zvláštními způsoby, jako například 

veřejnou nabídkou či vymezením obsahu či jeho části odkazem na stranám známé či 

veřejně dostupné licenční podmínky, nebo například konkludentním jednáním osoby, jíž 

je návrh určen.  

Telec a Tůma komentují,
257

 že ustanovení o možnosti uzavírání licenčních smluv 

veřejnou nabídkou „zohledňuje zvláštní mimoprávní povahu literárních, jiných 

uměleckých a vědeckých děl, která se (stejně jako jiné předměty duševního vlastnictví) 

vyznačují svou potenciální všudypřítomností (ubikvitou). Efektivní exploatace těchto 

statků vyžaduje tedy rovněž případnou všudypřítomnost uzavírání licenčních smluv, a to 

i z toho důvodu, že dle české zákonné úpravy není možné se majetkových autorských 

práv vzdát (srov. § 26 odst. 1 autorského zákona).“ Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, 

tento způsob uzavírání licenční smlouvy se u audiovizuálních děl v praxi spíše 

neuplatní. 

Co se týče akceptace návrhu smlouvy tím, že se podle dané smlouvy akceptant 

zachová (a to zejména poskytnutím či přijetím plnění), použije se tento zvláštní způsob 

uzavření smlouvy pouze, vyplývá-li to z obsahu návrhu, zavedené praxe stran nebo 
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zvyklostí. V tomto případě nabývá smlouva účinnosti provedením tohoto úkonu 

akceptantem, byl-li tento úkon učiněn včas.
258

 

8.4.3 Doba trvání 

Licenční smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Nicméně 

licenční smlouva na dobu neurčitou se u předmětů ochrany chráněných autorským 

zákonem neuplatní, tam jde vždy o dobu určitou, i pokud se doba trvání stanoví na 

celou dobu trvání majetkových práv autora či výkonného umělce.
259

 Tůma v tomto 

ohledu dovozuje,
260

 že o době platnosti vázané na dobu života autora díla se nedá 

uvažovat jako o neurčitém vymezení doby platnosti a tedy neplatném právním jednání, 

a to právě proto, že tento způsob sjednání předvídá sám zákon. 

8.4.4 Výhradnost a nevýhradnost licence 

Zákon rozlišuje dva druhy licence – výhradní a nevýhradní. V případě výhradní 

licence je k jejímu udělení třeba písemná forma a poskytovatel ji může poskytnout 

pouze jedinému nabyvateli, jehož oprávnění k výkonu práva bude výlučné a dokonce i 

samotný autor se tedy musí užití práva převáděného výhradní licencí zdržet.
261

 Naopak 

u nevýhradní licence je možno oprávnění poskytnout více nabyvatelům, kteří 

vykonávají licenční práva nezávisle na sobě. Přitom je v případě absence smluvního 

ujednání stanovena právní domněnka nevýhradnosti udělené licence. 

8.4.5 Rozsah a způsob užití licence 

Licenční smlouvou se poskytuje oprávnění užít určitá majetková práva 

k autorskému dílu. Nicméně „autor uděluje oprávnění nejen k užití původního díla, ale 

v případě jeho zpracování jiným autorem či při jiných změnách, při nichž vznikne nové 

                                                 
258  

Ustanovení § 22373 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.  
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  Ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.  
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dílo, uděluje oprávnění k užití díla i ve zpracované a jinak změněné podobě. 

Zpracování, změna díla patří do okruhu výhradní dispozice autora. Byť nepochybně má 

zpracování díla i osobnostní podklad, charakterem jde o právo majetkové.“
262

  

Licence může být poskytnuta jako neomezená, nebo může být omezena 

rozsahem, zejména co do způsobu užití díla (například provozování díla živě či ze 

záznamu), množství užití díla (minimální či maximální počet užití), místa užití díla 

nebo času jeho užití, případně jakýmkoliv jiným věcným omezením, které je technicky 

a hospodářsky odlišitelné.
263

  

Za účelem zachování právní jistoty se přitom v případě absence smluvního 

ujednání uplatní vyvratitelná právní domněnka, že licence je poskytována ke způsobu 

užití a v takovém rozsahu, nutném pro dosažení účelu licenční smlouvy. Zákon pro 

případy absence smluvního ujednání stanoví legální omezení rozsahu licence – a to 

jednak pozitivně, a jednak negativně.  

Pozitivním legálním omezením zákon překlenuje absenci smluvních ujednání 

tím, že stanoví právní domněnku jejího rozsahu, a to tak, že se licence poskytuje pro 

území České republiky, na dobu (ne delší než 1 rok) a v množství obvyklém u daného 

druhu díla a způsobu užití.
264

  

Naopak negativním legálním omezením zákon chrání autora před zásahem do 

jeho výlučných osobnostních práv, a to tak, že v případě smluvních ujednání omezuje 

nabyvatele licence v možnosti upravovat označení autora nebo dílo či jeho název, 

případně dílo spojit s jiným dílem či ho zařadit do díla souborného. K tomu je nabyvatel 

obecně oprávněn, jen bylo-li tak ujednáno s autorem.
265

 Tento zákaz se ovšem 

neuplatní, lze-li spravedlivě očekávat, že by autor k takovéto změně vzhledem 

k okolnostem užití svolil, a nevyloučil-li tuto možnost výslovně v licenční smlouvě. 

Občanský zákoník navíc v ustanovení § 2372 limituje způsob výkonu licenčních 

oprávnění tak, že předmět autorského díla lze užít jen způsoby známými v době 
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uzavření licenční smlouvy. Dle Tůmy
266

 je přitom třeba pojem „způsob užití“ vykládat 

v širším smyslu než uvádí definice v § 12 autorského zákona:
267

 „(…)způsobem se zde 

rozumí jakákoliv metoda užití díla vymezená dle jeho zevních znaků, která je technicky a 

hospodářsky odlišitelná.“ O neznámé způsoby užití se bude jednat v případech, kdy 

tento způsob není znám objektivně, zejména z technologického hlediska, a je tak 

v rozporu s požadavkem určitosti právních jednání. Jako příklad je možné uvést 

technologickou novinku v podobě přidání zvukové složky k doposud „němému“ filmu, 

k čemuž se dokonce váže i judikatura,
268

  či vynález VHS kazet či DVD přehrávačů.
269

 

„Pokud autor v licenční smlouvě ujedná, že jeho dílo může být užito všemi 

způsoby, nemůže se vzdát práva, které vznikne v budoucnu, například v případě 

objevení nových technologií, které nebude možné podřadit pod žádný ze způsobů 

uvedených v § 12 autorského zákona. Nabyvatel může platně dílo užít novým způsobem, 

jedině když sjedná s autorem licenci na tento nový způsob užití.“
270

 

8.4.6 Licenční odměna a dodatečná odměna 

Odměna je jednou z podstatných náležitostí licenční smlouvy. Ujednáním o 

odměně se přitom rozumí i sjednání bezúplatnosti licence.
271

 Licenční odměna musí být 

kogentně sjednána jedním z následujících způsobů:  
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původského práva zvukovým filmem, nebyla onou smlouvou postoupena i zvukofilmová práva 

k původcovu dílu.“ 
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(a) Výslovným ujednáním o výši odměny (pevná částka či například stanovení 

naturálního plnění) či způsobu jejího určení (například stanovení procentuálního 

podílu ze zisku);  

(b) jiným zákonem
272

 přípustným ujednáním v podobě konkludentního ujednání, 

kdy odměna je poskytnuta ve výši obvyklé, či výslovného ujednání o 

bezplatnosti licence. 

 

„Neplatnou licenční smlouva tak nebude, pokud strany (jakkoli, nejen výslovně) 

projeví vůli uzavřít takovou smlouvu sice úplatně, ale bez určení odměny, pak má 

poskytovatel nárok na odměnu obvyklou. S ohledem na riziko důkazní nouze, potažmo 

právní nejistotu takové koncepce, lze takový způsob určování odměny považovat za 

spíše výjimečný.“
273

 

Licenční smlouva uzavíraná s autorem autorského díla je specifická svou 

ochrannou funkcí ve prospěch autora, kdy zákon poskytuje autorovi díla jako slabší 

straně ochranu před odměnou sjednanou v jeho neprospěch v nepřiměřené výši. Na její 

nepřiměřenost se přitom usuzuje vzhledem k zisku z využití licence a k významu 

předmětu licence (díla) pro jeho dosažení. „Právo na dodatečnou odměnu by mělo 

autorovi, ukáže-li se, že je původně sjednaná odměna za dílo neúměrně nízká k zisku 

nabyvatele, umožnit získat odměnu za poskytnutou licenci, která bude spravedlivější a 

bude odpovídat významu autorova díla pro dosažení zisku nabyvatele.“
274

  

Pokud by soud dospěl k závěru, že je výše sjednané odměny opravdu 

nepřiměřená, mohou se na výši dodatečné odměny, která tento nepoměr spravedlivě 

vyrovná, strany samostatně dohodnout; nestane-li se tak však, určí její výši soud. 

V ustanovení § 2388 občanského zákoníku ovšem zákon toto právo nepřiznává (mimo 

jiné) výrobcům zvukově obrazového záznamu. 
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8.4.7 Dispozice s licencí 

S licencí, respektive s konkrétními oprávněními či jejich souborem, je 

v případech smluvního ujednání v podobě souhlasu autora možné nadále disponovat. 

Zákon zvlášť upravuje postoupení licence či poskytnutím podlicence, nicméně je možné 

s ní disponovat i jinými způsoby, například ji zastavit. Nikdy se tak ovšem nemůže dít 

proti vůli autora. „Účelem této úpravy není apriorně bránit autorskoprávním obchodům 

a rozvoji tržních vztahů, tzn. obchodům s majetkovým právem užít dílo, ale dbát o 

ochranu zájmů autora. Je totiž subjektivním právem autora určit, kdo (která osoba) 

bude nabyvatelem oprávnění užít jeho dílo. Jedná se o dogmatický projev zásady osobní 

vázanosti licence.“
275

  

Poskytnutím podlicence se rozumí další poskytnutí licence osobou, na níž bylo 

užívací právo k autorskému dílo převedeno licencí (licencionář), třetí osobě 

(sublicencionář). Nejedná se ovšem o postoupení, jelikož původní smluvní strany 

licenční smlouvy se nemění. Licenci lze převést maximálně v rozsahu, v němž byla 

licencionáři udělena autorem díla, a k jejímu převodu se vyžaduje souhlas autora, jinak 

se bude jednat o absolutně neplatné právní jednání z důvodu rozporu se zákonem.
276

 

Tento souhlas může již být obsažen v licenční smlouvě, anebo udělen dodatečně. Zákon 

nevylučuje ani řetězení těchto podlicencí, pokud je každé další udělení odsouhlaseno 

všemi předchozími poskytovateli licence, resp. podlicence.
277

 

Dalším zvlášť zákonem upraveným způsobem dispozice s licencí je její 

postoupení. Na rozdíl od poskytnutí podlicence se jejím postoupením mění smluvní 

strany (konkrétně nabyvatel) původní licenční smlouvy. Licenci je možné postoupit 

v plném či částečném rozsahu, vždy opět pouze s písemným souhlasem autora.
278

 Na 

postupitele licence se vztahuje legální informační povinnost vůči autorovi týkající se 

skutečnosti postoupení a osoby postupníka. Postoupení licencí k audiovizuálním dílům 

nebývá však v praxi obvyklé. 
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8.4.8 Zánik licence 

Licenční smlouva zaniká zpravidla uplynutím času, na nějž byla sjednána, 

případně odstoupením.  

Co se týče zániku výpovědí, doktrína dovodila,
279

 že licenční smlouvu nelze 

vypovědět na základě zákona,
280

 jelikož fakticky nikdy uzavírána na dobu na neurčitou 

nebývá.
281

 Za podmínek stanovených občanským zákoníkem v ustanovení § 2000 

občanského zákoníku je nicméně možné se domáhat zrušení závazku z licenční smlouvy 

uzavřené na dobu určitou soudem po uplynutí deseti let jejího trvání. Podmínkou je, že 

smlouva byla bez vážného důvodu sjednána na dobu určitou tak, že zavazuje po celou 

dobu trvání života poskytovatele, anebo na dobu delší než deset let. Bude-li licenční 

smlouva sjednána na celou dobu trvání majetkových práv autora či výkonného umělce, 

bude se jednat o druhý případ. „Na překážku aplikace § 2000 není, pokud se to, že jde o 

druhou variantu, ukáže až v průběhu trvání smlouvy.“
282

 Přitom bude záležet na 

konkrétní situaci, zda byla smlouva na tuto dobu uzavřena „bez vážného důvodu“. 

Holcová a Křesťanová dovozují,
283

 že tímto vážným důvodem bude mimo jiné ochrana 

investic, například v případě nabytí práv výrobce zvukového či zvukově obrazového 

záznamu. 

„Ustanovení § 2000 hovoří buď o závazku člověka na celý život, nebo o závazku 

na víc než 10 let; u duševního vlastnictví bude do úvahy nezřídka připadat především 

druhá z variant, a to v podobě sjednané licenční doby v délce trvání majetkových práv. 

Na překážku aplikace § 2000 není, pokud se to, že jde o druhou variantu, ukáže až v 

průběhu trvání smlouvy.“
284

 

Dále, nevyloučily-li to strany ujednáním v licenční smlouvě, přecházejí po smrti 

nabyvatele práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice či právního nástupce, - 
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  Srov. např. TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C. H. Beck, 2007. 167 s. 

ISBN: 978-80-7179-573-5. S. 57 a TELEC, I: Přehled práva duševního vlastnictví. Lidskoprávní základy. 

Licenční smlouva. 2. upr. vydání. Brno: Doplněk, 2007. 199 s. ISBN: 978-80-7239-206-3. S. 152. 
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Ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.  
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To ovšem nevylučuje možnost sjednat si takovouto možnost za určitých podmínek smluvně. 
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licenční smlouva tedy v případě absence opačného ujednání nezaniká ani v důsledku 

této právní skutečnosti. 

Licenční smlouva může být svou povahou buď opravňující (stanoví právo, 

nikoliv však povinnost licenci využít k užití díla), anebo zavazující (stanoví povinnost 

licenci využít). Zákon označuje licenční smlouvu dispozitivně jako zavazující, a 

neujednají-li si tedy strany opak, má nabyvatel povinnost k užití autorského díla licenci 

uplatnit. „Jde o ochranu autora v tom směru, aby byla udělená licence skutečně 

naplněna a dílo bylo stanoveným způsobem užíváno. Chtějí-li smluvní strany uzavřít 

licenci opravňující, musejí to ve smlouvě výslovně uvést. Pokud ze smlouvy nevyplývá 

něco jiného, je nabyvatel povinen dílo užít na svůj účet, na své náklady a na svou 

odpovědnost.“
285

  K následkům neužívání licence se vztahuje i judikatura.
286

 

S využitím licence souvisí i právo autora z důvodu nečinnosti nabyvatele od 

smlouvy odstoupit, ovšem pouze v případě udělení licence výhradní. Podmínkou je, že 

ji její nabyvatel neužívá vůbec, anebo nedostatečně, po dobu více než 2 let od jejího 

poskytnutí (případně předání autorského díla), v důsledku čehož jsou nepříznivě 

dotčeny oprávněné zájmy autora, a není-li toto nevyužívání způsobeno okolnostmi 

převážně spočívajícími na straně autora. Po marném vyzvání nabyvatele k nápravě má 

autor právo od licenční smlouvy odstoupit.  

Občanský zákoník obsahuje i možnost od licenční smlouvy odstoupit, 

neodpovídá-li již dosud nezveřejněné autorské dílo jeho přesvědčení a byly-li by 

takovýmto zveřejněním nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy, jak již ale bylo 

zmíněno dříve, toto právo nesvědčí autorům audiovizuálních děl, děl audiovizuálně 

užitých ani výkonným umělcům ve vztahu k výrobci prvotního záznamu 

audiovizuálního díla. 
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  LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 

2055–3014). 1. vydání, 2014. Velké komentáře. 2046 s. ISBN: 978-80-7400-287-8. S. 624 – 629. 
286

  ÚS IV. ÚS 295/96: V případě, kdy audiovizuální dílo nebylo po dobu 24 let z cenzurních důvodů 

promítáno, jsou soudy povinny zkoumat otázku platnosti smluv o užití tohoto díla uzavřených v době jeho 

vzniku, a to zejména s ohledem na skutečnost, zda se jednalo o smlouvy opravňující, nebo také zavazující. 

V posléze uvedeném případě by totiž bylo namístě zvažovat fakt, zda nepromítáním filmu a jeho 

materiálním nezhodnocováním nedošlo k zániku smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, a v kladném 

případě tak zvažovat i důsledky takového zániku smlouvy v poměru k rozsahu autorských práv 

stěžovatelů. Opačným postupem soudů nebyla poskytnuta dostatečná ochrana práv stěžovatelů, přitom 

takovéto porušení čl. 36 odst. 1 LPS, jakož i čl. 90 Úst by ve svých důsledcích mohlo vést i k porušení 

práv zaručovaných čl. 34 LPS.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbptemk7ovzw4
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8.5 Zákonná domněnka udělení smluvní licence 

Autorský zákon stanoví pro účely usnadnění možnosti výrobce prvotního 

záznamu audiovizuálního díla toto dílo hospodářsky zhodnotit zvláštní režim 

vyvratitelné zákonné domněnky poskytnutí licence autorem audiovizuálního díla nebo 

autory či výkonnými umělci jednotlivých děl či výkonů audiovizuálně užitých. 

Tato úprava umožňuje koncentraci oprávnění k užití audiovizuálních děl a 

jednotlivých děl či výkonů audiovizuálně užitých do rukou jedné osoby, která s nimi 

nadále nakládá. „Výroba audiovizuální děl, zejména děl kinematografických, je 

zpravidla hospodářsky nákladnou činností, vesměs přesahující běžné finanční možnosti 

jednotlivých tvůrců, k čemuž je třeba též přihlédnout. Autorský zákon si je této situace 

vědom a namísto obecné možnosti smluvního výkonu majetkových autorských práva cizí 

osobou, stanoví pro užití audiovizuálního díla (a obdobně i pro užití děl audiovizuálně 

užitých, srov. § 64) zvláštní úpravu, jež vyplývá z praktických potřeb zjednodušení a 

operativnosti jednání s třetími osobami při hospodářském zhodnocování těchto děl.“ 
287

 

8.5.1 Zařazení díla či výkonu audiovizuálně užitého do audiovizuálního díla 

Ustanovení § 64 obsahuje právní domněnku svědčící výrobci audiovizuálního 

díla, vztahující se k nakládání s dílem audiovizuálně užitým. Tato právní domněnka je i 

v souladu s články 14 a 14bis Bernské úmluvy.
288

 V rámci této právní domněnky platí, 

že pokud autor díla audiovizuálně užitého udělí výrobci prvotního záznamu 

audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění k zařazení svého díla do 

audiovizuálního díla, platí, že výrobce je oprávněn dílo audiovizuálně užité zařadit do 

audiovizuálního díla. Cílem takovéto domněnky je především zjednodušení koncentrace 

příslušných autorskoprávních oprávnění.
289

 V rámci daného oprávnění je možné, aby 

výrobce provedl zpracování či jinou změnu díla audiovizuálně užitého. Tuto možnost 

dává výrobci ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) autorského zákona. 
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Vznik této zákonné domněnky je podmíněn sepsáním písemné smlouvy mezi 

autorem díla audiovizuálně užitého a výrobcem a takovouto smlouvou dává zároveň 

autor souhlas se zařazením svého díla do audiovizuálního díla. Pokud není splněna 

předepsaná písemná forma, zákonná domněnka se neuplatní.
290

 

Součástí poskytnutého oprávnění je možnost, aby výrobce provedl zpracování či 

jinou změnu díla audiovizuálně užitého, stanovenou v § 64 odstavce 1 písm. a) 

autorského zákona. Součástí oprávnění výrobce je i oprávnění dílo audiovizuálně užité 

dabovat a opatřit je titulky. Z toho plyne i možnost za těchto podmínek překládat 

slovesná díla do jazyka odlišného od díla audiovizuálně užitého.
291

 

Ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) autorského zákona následně obsahuje právní 

domněnku, na jejímž základě autor výrobci poskytuje i výhradní a neomezenou licenci 

k užití svého díla při užití audiovizuálního díla, jakož i fotografií vytvořených v 

souvislosti s pořízením prvotního záznamu, a to s možností oprávnění tvořící součást 

takové licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Jedná se tedy o právo výhradní 

a neomezené. Tato neomezenost je dána jak z hlediska způsobu užití, tak i z hlediska 

množství, místa a času. Zároveň toto ustanovení stanoví, že právní domněnka platí i pro 

právo výrobce poskytnout podlicenci k dílu audiovizuálně užitému. 

V ustanovení § 64 autorský zákon též řeší otázku poskytnutí autorské odměny 

autorům děl audiovizuálně užitých. Jedná se opět o zákonnou vyvratitelnou domněnku. 

Ustanovení předpokládá, že v případě, kdy autor díla audiovizuálně užitého, s výjimkou 

díla hudebního, udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou 

smlouvou oprávnění k zařazení svého díla do díla audiovizuálního, dohodl se s 

výrobcem na odměně ve výši v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek 

obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla obvyklé. Ve věci stanovení výše 

odměny tak autorský zákon počítá s odměnou ve výši obvyklou. To odpovídá i 

ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) autorského zákona. Odměna může být určena jak 

podílem na hospodářském zisku z výnosů audiovizuálního díla, tak pevně stanovenou 

částkou. V případě pevně stanovené autorské odměny může ale nastat situace, kdy se 

její výše dostane do zjevného nepoměru k zisku z užití díla audiovizuálně užitého v 
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rámci audiovizuálního díla. V takovémto případě má autor nárok na dodatečnou 

odměnu, ve smyslu ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 

Zvláštní úpravu pak přináší autorský zákon v otázce časového omezení autora v 

možnosti udělit svolení k zařazení svého již zařazeného díla do jiného audiovizuálního 

díla. Podle ustanovení § 64 odst. 3 autorský zákon předpokládá, že omezení oprávnění 

ke zfilmování je určeno časovým hlediskem, a to na dobu 10 let od udělení svolení 

autora k zařazení svého díla do původního audiovizuálního díla. Toto omezení tedy 

neplatí po celou dobu trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu. Jedná se 

nicméně o dispozitivní ustanovení a strany se mohou ve smlouvě dohodnout jinak. Toto 

ustanovení v autorském zákoně chrání v první řadě výrobce - především ze soutěžního 

hlediska by pro něj bylo značně nevýhodné, pokud by se dílo, které bylo zařazeno do 

jím vyrobeného audiovizuálního díla, mohlo v obdobnou dobu objevit v jiném 

audiovizuálním díle.  V tomto ohledu tedy autorský zákon chrání výrobce i za cenu 

omezení práv autora. 

8.5.2 Zaznamenání audiovizuálního díla na prvotní záznam 

Zákonná domněnka zaznamenání audiovizuálního díla na prvotní záznam je 

stanovena v ustanovení § 63 odst. 3 autorského zákona, dle kterého není-li sjednáno 

jinak, platí pro případ, že autor audiovizuálního díla udělil výrobci prvotního záznamu 

audiovizuálního díla písemnou smlouvou oprávnění zaznamenat je na prvotní záznam, 

že tomuto výrobci poskytl i výhradní a neomezenou licenci k užití audiovizuálního díla. 

Předpokladem aplikace této vyvratitelné právní domněnky je souhlas k zaznamenání 

audiovizuálního díla na prvotní záznam. Zákon dále stanoví požadavek písemné formy 

takovéhoto souhlasu, což ale např. komentář autorů Kříže, Holcové, Kordače a 

Křesťanové
292

 považuje za nepraktické, neboť v případě písemné formy právního 

jednání je pro strany lepší pro jejich postavení i pro právní jistotu upravit vztahy 

kompletně smlouvou, která by následně vyloučila aplikaci zákonné domněnky (viz 

formulace první věty ustanovení § 63 odst. 3 autorského zákona “není – li sjednáno 

jinak“). 
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Ustanovení § 63 odst. 3 autorského zákona následně upravuje i výši autorské 

odměny autora audiovizuálního díla. Odměnu náležící autorovi audiovizuálního díla 

stanoví toto ustanovení jako odměnu ve výši, která je v době uzavření smlouvy za 

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

Odměna, kterou obdrží autor audiovizuálního díla, tak bude stanovena podle obecných 

pravidel pro určení odměny obvyklé, tak jak jí upravuje ustanovení § 49 odst. 2 

autorského zákona. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 63 odst. 3 autorského zákona je 

dispozitivním ustanovením, strany si mohou stanovit výši odměny jiným způsobem a 

domluvit se na konkrétní výši odměny. V případě, kdy by režisér vytvářel audiovizuální 

dílo coby dílo na objednávku, řídil by se právní vztah mezi ním a výrobcem smlouvou o 

dílo. Audiovizuální dílo by tudíž spadalo pod právní režim díla na objednávku za 

uplatnění ustanovení § 61 autorského zákona. V takovém případě zákon ani nevyžaduje 

písemnou formu smlouvy mezi režisérem a výrobcem.
293

 Obdobně by se ustanovení § 

63 odst. 4 autorského zákona neuplatnilo v případě, kdy by režisér vytvořil 

audiovizuální dílo v rámci plnění pracovněprávních povinností vůči zaměstnavateli;
294

 

zaměstnavatel by pak musel být zároveň i výrobcem prvotního záznamu 

audiovizuálního díla. Pokud by nastala takováto situace, mají ale režisér a výrobce 

možnost uzavřít dohodu o omezení či vyloučení výkonu majetkových práv k 

zaměstnaneckému dílu. V takovém případě by stále mohla platit zákonná vyvratitelná 

domněnka svědčící výrobci.  

Poslední výjimkou z tohoto ustanovení je situace, kdy by souhlas s pořízením 

prvotního záznamu udělovala výrobci jiná osoba než režisér. Ani v tomto případě se 

ustanovení § 63 odst. 3 autorského zákona neuplatní. Teorie
295

 ale u takovéhoto případu 

uvádí pouze situaci, kdy svolení uděluje zaměstnavatel autora. 

8.6 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 

Autorský zákon v ustanovení § 61 definuje dílo na objednávku a soutěžní dílo. 

Dílem na objednávku je podle odstavce 1 dílo vytvořené autorem na základě smlouvy o 
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dílo ve smyslu ustanovení § 2586n občanského zákoníku. Soutěžním dílem je podle 

odstavce 3 dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži, a to ve smyslu 

ustanovení § 1772n občanského zákoníku o veřejné soutěži, případně s ustanoveními 

zákona o veřejných zakázkách.
296

 Ustanovení o díle na objednávku, respektive o 

soutěžním díle, se nepoužije na žádné z práv s autorským právem souvisejících.
297

 

Účelem této úpravy je ochrana majetkových zájmů investora (objednatele, respektive 

pořadatele soutěže) do vytvoření objednaného díla, respektive po jeho přihlášení do 

soutěže v případě soutěžních děl.  

Co se týče smlouvy o dílo: „Závazkem zhotovitele ze smlouvy o dílo nemusí 

nutně být vytvoření díla, které splňuje pojmové znaky autorského díla ve 

smyslu autorského zákona. Autorský zákon tímto způsobem předmět smlouvy o dílo 

neomezuje. Postačí, pokud autorské dílo ve smyslu autorského zákona bude vytvořeno v 

důsledku plnění smluvní povinnosti zhotovitele provést jakékoli dílo, tj. bez ohledu na 

skutečnost, zda by v případě vytvoření díla, které nesplňuje pojmové znaky 

dle autorského zákona, došlo k prodlení zhotovitele či nikoli.“
298

 „V zájmu objednatele 

pak je, aby si smluvně zajistil výhradnost licence, neboť výhradnost práva nelze 

dovozovat z toho, že si dílo objednal.“
299

 Úplatnost smlouvy o dílo přitom nehraje roli. 

Ohledně soutěžního díla, Tůma dovozuje,
300

 že se nutně nemusí jednat o dílo vytvořené 

přímo pro účely účasti v dané soutěži, podstatným znakem soutěžního díla je, že toto 

dílo bylo do soutěže přihlášeno, byť třeba vytvořené i dříve.   

Pro dílo na objednávku a soutěžní dílo autorský zákon dále stanoví vyvratitelnou 

právní domněnku poskytnutí licence k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, respektive 

k účelu, za nímž byla veřejná soutěž vyhlášena, ledaže je sjednáno jinak. K užití díla 

nad rámec této licence je poté objednatel, případně vyhlašovatel, oprávněn jen na 

základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z autorského zákona jinak.  
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Autorovi díla náleží na rozdíl od děl zaměstnaneckých oprávnění k výkonu 

majetkových práv k dílu, může ho tak sám užít či k jeho užití poskytnout licenci třetím 

osobám. V tomto oprávnění je ovšem omezen oprávněnými osobními či majetkovými 

zájmy objednatele, případně vyhlašovatele. Opět se podle Tůmy
301

 bude jednat 

například o případy důvěrných informací či obchodního tajemství, jež se vztahuje na 

obsah díla, případně soutěžní zájmy objednatele či vyhlašovatele. Dle Chaloupkové
302

 

se bude jednat o případy „zejména v souvislosti se vznikem škody, ochranou osobnosti, 

u podnikatelských subjektů s ochranou dobrého jména a pověsti.“ 

Tůma
303

 omezení autorských práv ve prospěch individuálně určené skupiny osob 

(zde objednatele či vyhlašovatelé) nazývá kvazilicenční omezení autorských práv, kdy 

povahu omezení vyplývajících z děl na objednávku, respektive soutěžních děl, 

přirovnává k zákonným licencím, které jsou ovšem na rozdíl od nich stanoveny 

primárně ve veřejném zájmu, tedy ve prospěch všech. Režim děl na objednávku, 

respektive soutěžních děl, je navíc podmíněn již existujícím soukromoprávním 

závazkovým vztahem založeným smlouvou o dílo, respektive přihlášením díla do 

soutěže za účelem splnění závazku ze smlouvy o dílo či za účelem splnění kvalifikační 

podmínky pro účast v soutěži. 

8.7 Zaměstnanecké dílo 

Zaměstnanecké dílo je v ustanovení § 58 odst. 1 autorského zákona definováno 

jako dílo vytvořené autorem ke splnění svých povinností vyplývajících 

z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu 

mezi družstvem a jeho členem. Úprava zaměstnaneckých děl platí obdobně
304

 i pro díla 

vytvořená ke splnění povinností vyplývajících ze vztahu mezi právnickou osobou a 

                                                 
301  

 Ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 36. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121. 
302  

 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2012. 477 s. ISBN: 978-80-7400-432-2.  S. 111. 
303  

 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. Velké 

komentáře. 971 s. ISBN: 978-80-7179-608-4.  S. 556. 
304  

 Kromě ustanovení § 58 odst. 7, 8 a 9 ohledně počítačových programů, databází a 

kartografických děl vytvořených na objednávku, trvání režimu zaměstnaneckých děl i po zániku smlouvy 

o funkci a na přenesení úpravy zaměstnaneckých děl na vztahy vzniklé prostřednictvím agenturního 

zaměstnávání. 



 

 

92 

 

autorem, který je členem jejího orgánu.
305

 Za zaměstnavatele se považuje i osoba, u níž 

autor jako zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci podle pracovní smlouvy 

nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, není-li dohodnuto jinak.
306

 

Ustanovení o zaměstnaneckém díle se v souladu s ustanovením § 74 autorského zákona 

aplikují kromě autorů i na výkonné umělce.  

„Zákon rozlišuje mezi autorskou tvorbou v pracovním (obdobném) poměru 

a mimo něj. Rozdíl je především v materiálních podmínkách, za nichž k tvorbě dochází. 

To znamená, že autor zaměstnanec nemusí hradit náklady, které jsou pro jiného autora 

mnohdy velkým zatížením. Má k dispozici např. vybavené pracoviště, přístroje, 

pomůcky, materiál apod. Je mu hrazena i určitá činnost přípravná nebo dokonce 

i činnost, která nakonec ke vzniku autorského díla nevedla (tvůrčí omyly).“
307

 Účelem 

zvláštní úpravy zaměstnaneckého díla je ochrana a zhodnocení investice 

zaměstnavatele,
308

 jelikož veškerá
309

 autorská majetková práva k takovémuto dílu 

vytvořenému při plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávních a jiných obdobných 

vztahů vykonává právě zaměstnavatel svým jménem a na svůj účet. Veškerá ustanovení 

týkající se zaměstnaneckých děl jsou nicméně dispozitivní a strany se od nich mohou 

smluvně odchýlit.  

Režim zaměstnaneckých děl je navíc podmíněn již existujícím závazkovým 

vztahem (založeným například pracovní smlouvou, dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, rozhodnutím o přijetí do služebního poměru či smlouvou o 

výkonu funkce) a vytvořením daného díla za účelem splnění povinností vyplývajících z 

pracovněprávních,
310

 služebních
311

 či jiných vztahů. Vytvoření autorského díla tedy 
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nemusí být účelem, za nímž byl vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem založen, 

musí k němu nicméně dojít při plnění vymezených pracovních úkolů.
312

 

U zaměstnaneckých děl nedochází k převodu autorských majetkových práv 

autora-zaměstnance, což v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 autorského zákona ani 

není možné. Zaměstnanec je pouze omezen ve svém oprávnění tato práva vykonávat. Po 

tuto dobu není zaměstnanec oprávněn svá autorská majetková práva sám užívat, ani 

k jejich užívání poskytnout licenci třetí osobě, a dle Tůmy
313

 mu tak náleží pouze tzv. 

„holé autorství“, kdy práva k majetkovému zhodnocení, nebylo-li sjednáno jinak, náleží 

zaměstnavateli.  

Autorova osobnostní práva přitom zůstávají nedotčena, autorský zákon 

„nicméně zohledňuje skutečnost, že i výkon výlučných osobnostních autorských práv 

může mít významné majetkové reflexy a dopady pro možnost řádného hospodářského 

zhodnocení díla.“
314

 Uplatní se zde proto vyvratitelná právní domněnka udělení 

souhlasu autora se zveřejněním, úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením 

s jiným dílem do díla souborného či uváděním díla na veřejnost pod jménem 

zaměstnavatele. Stejně tak se v souladu s § 58 odst. 4 autorského zákona uplatní i právní 

domněnka udělení souhlasu s dokončením svého nehotového zaměstnaneckého díla, 

skončí-li vztah autora či výkonného umělce se zaměstnavatelem ještě před tímto 

dokončením, či existují-li důvodné obavy, že autor nedokončí dílo řádně nebo včas 

v souladu s potřebami zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel přitom může oprávnění k výkonu práv k zaměstnaneckému dílu 

převést na třetí osoby jen se souhlasem autora (s výjimkou jejich převodu v rámci 

prodeje obchodního závodu či jeho části), není ovšem vyloučeno ani uzavření licenční 

smlouvy ve prospěch autora.
315

 Autorský zákon v § 58 odst. 2 dokonce poskytuje 

autorovi zaměstnaneckého díla právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za podmínek 

obvyklých udělil licenci, nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva autora vůbec či 
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nedostatečně. Zákon též stanoví z tohoto práva výjimku, jíž je situace, kdy k odmítnutí 

této licence existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod, například jsou-li obsahem 

díla důvěrné informace či obchodní tajemství.
316

 „Závažnost odpíracích důvodů je 

otázkou právní, která musí být posouzena soudem dle konkrétních okolností případu. Je 

však zároveň i věcí důkazní, neboť takové posouzení být přezkoumatelné.“
317

  

Autorský zákon předpokládá, že odměna za zhotovení zaměstnaneckého díla 

bude zahrnuta ve mzdě či jiné odměny související s pracovněprávním či jiným vztahem 

se zaměstnavatelem. Pro případ, že by ovšem takto sjednaná odměna byla ve zjevném 

nepoměru k zisku, jehož zaměstnavatel dosáhl zhodnocením zaměstnaneckého díla, a 

významu tohoto díla pro dosažení daného zisku, stanoví autorský zákon v ustanovení § 

58 odst. 6 právo autora na přiměřenou dodatečnou odměnu. I od tohoto ustanovení se 

ovšem strany mohou odchýlit. 

Zánik pracovněprávního, služebního či jiného vztahu není pro dobu trvání 

oprávnění zaměstnavatele k výkonu autorských majetkových práv zaměstnance 

rozhodný, tato práva trvají i po něm.
318

 Autor je k výkonu svých majetkových 

autorských práv oprávněn ze zákona pouze po zániku zaměstnavatele (je-li právnickou 

osobou) či jeho smrti (je-li podnikatelem-fyzickou osobou), nemá-li právního 

nástupce.
319

 To ovšem nebrání jinému smluvnímu ujednání či smluvního převedení 

oprávnění k výkonu části nebo všech těchto práv zpět na zaměstnance. 

8.8 Volné užití a zákonné licence 

Autorský zákon uvádí v dílu 4 taxativní výčet výjimek a omezení z ochrany 

autorů (respektive výkonných umělců či výrobců zvukových či zvukově obrazových 

záznamů) před neoprávněným zásahem do výlučného majetkového práva své dílo 

(respektive umělecký výkon či záznam) užívat.  
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Účelem této úpravy je „řešit střet oprávněných zájmů autora (nebo jiné osoby) 

se zájmy obecnými tak, aby výkonem absolutního autorského práva nedošlo k narušení 

rozumného uspořádání vztahů ve společnosti. Děje se tak ve prospěch zájmů obecných a 

autor je v tomto směru omezen ve svých subjektivních právech absolutní právní povahy, 

jež mu jinak náleží.“
320

 

Tento zvláštní režim je rozdělen na volná užití a zákonné licence. Volným 

užitím je takové oprávněné užití třetí osobou, jež autorský zákon za užití nepokládá a 

nejedná se tedy o zásah do majetkových práv autora. Zákonnou licencí je pak zákonem 

dovolené užití bez souhlasu autora či jiné oprávněné osoby, v některých případech 

dokonce i bezúplatné.
321

 

 Užití na základě volného užití či zákonných licencí ovšem nesmí být v rozporu 

s běžným způsobem užití díla a ani jím nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné 

zájmy autora. Dále zákon pro aplikaci těchto výjimek z obecné ochrany autorských 

majetkových práv stanoví podmínku zveřejnění daného autorského díla, respektive 

výkonu či záznamu, spolu s případy, kdy zveřejněno být nemusí, například v případě 

úřední a zpravodajské licence, licence pro školní dílo a další.
322

 

8.8.1 Volné užití 

V ustanovení § 30 autorský zákon stanovuje zvláštní způsob nakládání 

s autorským dílem třetími osobami, jež neoznačuje za jeho užití. Jedná se o užití 

audiovizuálního díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, včetně pořízení 

záznamu tohoto díla.  

V odstavci 3 daného ustanovení ovšem zákon od novelizace
323

 z roku 2006 

z tohoto speciálního režimu vyjímá pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho 
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provozování ze záznamu nebo jeho přenosu, tedy zejména při veřejném promítání, i pro 

osobní potřebu fyzické osoby. Reaguje tím na časté případy porušování autorských 

práv, kdy diváci, případně zaměstnanci kina, neoprávněně pořizují vlastní záznamy, jež 

poté veřejně sdílí na internetu a způsobují tak významné ztráty zejména výrobcům 

prvotních záznamů. „Poněkud nesystematicky však autorský zákon vztahuje tuto výjimku 

pouze na samotná díla audiovizuální, nikoli na díla audiovizuálně užitá (srov. § 64 a 

komentář). Výkladem však je nutno dovodit výluku z volného užití i u děl audiovizuálně 

užitých, neboť platí, že ‚část sleduje celek‘.“
324

 

8.8.2 Bezúplatné zákonné licence 

Autorský zákon podává v § 30an. výčet případů bezúplatného užití autorského 

díla, tzv. bezúplatných zákonných licencí. Pro audiovizuální díla mohou být relevantní 

následující zákonné licence: 

 

a) Předvedení či oprava přístroje – tedy užití audiovizuálního díla pro účely 

předvedení nabízeného či opraveného zboží zákazníkovi v rozsahu 

k tomu nezbytném; 

b) citace – tj. užití výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů, případně 

výkonných umělců či výrobců zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů ve svém díle, respektive výkonu či záznamu, anebo jejich 

použití pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu či 

pro účely vědecké nebo odborné tvorby za zákonem stanovených 

podmínek; 

c) propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje – tedy užití 

audiovizuálního díla za účelem propagace či prodeje rozmnoženin 

v rozsahu nezbytném pro danou propagaci; 

d) užití díla umístěného na veřejném prostranství – tj. pořízení 

rozmnoženiny díla umístěného na veřejném prostranstvím, mj. 

prostřednictvím audiovizuálního díla, a její další užití; 

                                                                                                                                               
pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 72. ISSN 
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e) úřední a zpravodajská licence – tj. užití díla pro účely veřejné 

bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu 

účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm,
325

 ve 

spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí,
326

  a to za 

zákonem stanovených podmínek; 

f) užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci 

úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních 

představení a užití díla školního; 

g) knihovní licence – tj. užití díla či půjčení jeho rozmnoženiny zákonem 

vyjmenovanými institucemi třetím osobám za zákonem stanovených 

podmínek. Půjčovat rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukové či 

zvukově obrazové záznamy nicméně výše zmíněné subjekty nemohou, 

ledaže jde o půjčování na místě samém a při takovém půjčování zamezí 

možnosti pořízení rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukovém či 

zvukově obrazovém záznamu; 

h) licence pro osiřelé dílo – tj. rozmnožování osiřelého díla zákonem 

vyjmenovanými institucemi za zákonem stanovených podmínek. Dále 

též provozovatel vysílání ze zákona, který výhradně k dosažení cílů 

souvisejících s jeho posláním ve veřejném zájmu rozmnožuje pro účely 

digitalizace, zpřístupnění způsobem uvedeným v § 18 autorského 

zákona, indexace, katalogizace, uchovávání nebo obnovy osiřelé dílo 

kinematografické nebo audiovizuální a jde o dílo, které je obsaženo v 

jeho archivu a bylo jím nebo z jeho podnětu vyrobeno před 31. 

prosincem 2002, nebo která ho zpřístupňuje způsobem uvedeným 

v ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona; 

i) licence pro zdravotně postižené – tj. zhotovení, rozšiřování a sdělování 

rozmnoženiny pro zdravotně postižené. Dále též na osobu, která 

výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří 

zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla 

slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka 
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  A to v odůvodněné míře a na základě zákona, srov. § 34 písm. a) AutZ. 
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  V rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, srov. § 34 písm. b) AutZ. 
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zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jím může být také 

rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; 

j) licence pro dočasné rozmnoženiny – tj. tzv. technické rozmnoženiny 

vytvářené samovolně při procesu zpřístupnění díla v elektronické 

podobě, jež jsou pomíjivé nebo podružné a nemají žádný samostatný 

hospodářský význam; 

k) nepodstatné vedlejší užití díla – tj. náhodné užití díla v souvislosti se 

zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku; 

l) licence pro sociální zařízení – tj. právo neziskových poskytovatelů 

zdravotnických či sociálních služeb (nemocnice, věznice, atp.) zhotovit 

záznam vysílaných děl a ten pak provozovat osobám v těchto zařízeních 

umístěných; 

m) licence společné domovní antény – tj. umožnění příjmu současného, 

úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na 

přijímačích též budov pomocí společných domovních antén za splnění 

zákonem stanovených podmínek. 

8.8.3 Úplatné zákonné licence 

V rámci právní úpravy výrobců zvukových záznamů se uplatní zákonná úplatná 

licence, kterou autorský zákon vymezuje v ustanovení § 72. Ustanovení § 72 upravuje 

postavení výkonných umělců ve vztahu k užití uměleckého výkonu zaznamenaného na 

zvukový záznam vydaný k obchodním účelům vysíláním rozhlasem nebo televizí a 

přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání. Výkonnému umělci přísluší za 

takové užití právo na odměnu, nejedná se ale o zásah do jeho práva. Teorie označuje 

takovouto licenci jako úplatnou zákonnou licenci vysílací.  Takovéto užití je ze zákona 

dovolené, aniž by bylo potřeba získat souhlas výkonného umělce. Úplatnou zákonnou 

licenci přinesl již zákon č, 35/1965 Sb., v této zákonné úpravě se neomezovala jen na 

zvukové záznamy vydané k obchodním účelům.  

Významným rozdílem mezi úpravou práv výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů je, že v případě zvukově obrazových záznamů se neuplatní tento 

institut úplatné zákonné licence dle ustanovení § 72 autorského zákona. 
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Ustanovení se týká jak vysílání uměleckého výkonu, tak přenosu rozhlasového 

nebo televizního vysílání. Úplatná zákonná licence se nevztahuje na jiné možné 

způsoby užití uměleckého výkonu.  Může se jednat o jakýkoli druh rozhlasového nebo 

televizního vysílání. Jediným znakem, který musí být splněn, je, že toto vysílání či 

přenos takovéhoto vysílání musejí být uskutečněny ze zvukového záznamu, který byl 

vydán k obchodním účelům. U záznamů vydaných k obchodním účelům není 

podmínkou, aby byly rozmnoženiny skutečně prodávány; postačuje, i pokud jsou k 

prodeji pouze nabízeny, např. propagovány prostřednictvím reklamy. V situaci, kdy by 

např. tzv. promo singly byly pořízeny pouze za účelem vysílání či přenosu vysílání bez 

toho, aby tím byly rozmnoženiny nabízeny k prodeji, nešlo by o zákonnou úplatnou 

licenci.
327

 

Toto právo je ze zákona spravováno kolektivně. Pokud by výkonný umělec toto 

právo vykonával přímo, jednalo by se o neplatný právní úkon.
328

 Pro využití zákonné 

licence je tedy zapotřebí uzavření smlouvy s kolektivním správcem o výši odměny a 

způsobu, jak bude vyplacena. Ačkoliv autorský zákon nevyžaduje předchozí souhlas 

výkonného umělce s užitím zvukového záznamu jeho uměleckého výkonu, požaduje 

ovšem předchozí dohodu o odměně z úplatné zákonné licence. Vysíláním bez této 

dohody se osoba, která zvukový záznam vysílá, dopouští neoprávněného užití. 

Odstavec č. 4 přináší institut dočasného zákazu užití uměleckého výkonu v 

případě, že je uživatel v prodlení s placením odměny z úplatné zákonné licence. Cílem 

této úpravy je ochránit výkonné umělce před možným zneužitím úplatné zákonné 

licence. K tomuto zákazu dochází pouze následkem porušení smluvního ujednání o 

placení odměny.
329

 

Úplatná licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy; nevztahuje se na 

záznamy zvukově obrazové. V případě zvukově obrazových záznamů je vysílatel 

povinen obstarat si výslovné svolení.
330
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9 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se pokusil shrnout současnou právní úpravu 

audiovizuálních děl a práv s nimi spojených. Diplomová práce pojednávala především o 

české soukromoprávní úpravě tak, jak je zakotvena v autorském zákoně, popřípadě v 

dalších právních normách.  Zaměřil jsem se na vymezení audiovizuálních děl a práv s 

nimi souvisejících, jakož i institutů, kterými jsou tato práva upravována. 

Česká právní úprava je plně v souladu s mezinárodními právními závazky České 

republiky. Česká republika je členskou zemí Světové organizace duševního vlastnictví 

WIPO a účastní se tudíž jejího systému právní ochrany duševního vlastnictví. Současně 

je Česká republika součástí Bernského systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví. 

Na základě této skutečnosti je česká právní úprava plodů umělecké tvůrčí činnosti, a 

tedy i audiovizuálních děl, plně v souladu s mezinárodním právním systémem. Na 

českou právní úpravu má, v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 

5. 2004, klíčový vliv též evropské právo.  Hlavním cílem evropského práva v oblasti 

audiovizuálních děl je harmonizace právní úpravy, doby ochrany a mechanismů 

ochrany. Do českého práva byly implementovány směrnice, které mají přímý vliv na 

právní úpravu audiovizuálních děl, audiovizuálně užitých výkonů, zvukových záznamů 

i zvukově obrazových záznamů. 

Vzhledem k tomu, že práce se zabývala audiovizuálními díly, bylo nutné 

vymezit si jak pojem audiovizuálního díla samého, tak pojmy související Analyzoval 

jsem především současnou definici, zakotvená v ustanovení § 62 autorského zákona. 

Tato definice byla následně porovnána s definicí v zákoně č. 273/1993 Sb., o některých 

podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, včetně otázky, zda je 

audiovizuální dílo dílem vzniklým sestavením děl audiovizuálně užitých, či zda může 

obsahovat i jiná díla. Diplomová práce též rozebrala pojem děl audiovizuálně užitých. V 

rámci diplomové práce jsem zohlednil, kromě pojmu audiovizuálního díla, i pojem film, 

který má význam jak v právní úpravě, tak i v praxi a v médiích, a který v autorském 

zákoně definován není (byť je použit v ustanovení § 33), nicméně se vyskytuje v dalších 

předpisech (např. zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) i v 

evropském právu (směrnice 2006/115/ES a směrnice 2006/116/ES).  
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V práci byla analyzována i otázka autorství k audiovizuálnímu dílu, kde zákon 

pracuje s právní fikcí, která považuje za autora audiovizuálního díla režiséra. Tato fikce 

je v souladu i s evropským právem (směrnice č. 2006/116/ES), nicméně znemožňuje 

spoluautorství režiséra s dalšími osobami, podílejícími se na vzniku filmu. Postavení 

některých těchto osob, především střihačů a kameramanů, jsem rozebral v samostatné 

podkapitole. Součástí analýzy autorství k audiovizuálnímu dílu bylo i shrnutí řešení této 

otázky v předcházejících právních úpravách. 

Významnou součástí právní úpravy je definice pojmu děl audiovizuálně užitých. 

Tato díla jsou částmi, ze kterých se skládá audiovizuální dílo, jež je ve vztahu k nim 

dílem kvazisouborným. V diplomové práci jsem nastínil definic tohoto pojmu, včetně 

srovnání se starším pojmem složky filmového díla. Autorství k audiovizuálnímu dílu 

užitému má pak význam především proto, že zařazením díla do díla audiovizuálního 

nezaniká a musí být zohledněno při nakládání s audiovizuálním dílem samotným. 

Oblasti audiovizuálních děl se úzce dotýkají práva související s právem 

autorským, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových 

záznamů. Tato práva a osoby, jimž náleží, mají velký význam při procesu vzniku filmu, 

neboť právní mechanismus práv souvisejících s právem autorským reguluje postavení 

herců, hudebníků, autorů zvukové složky audiovizuálního díla, včetně filmové hudby, a 

také výrobců zvukově obrazového záznamu, jenž bude zpravidla zachycením 

audiovizuálního díla. Ochrana práv těchto osob je tudíž nutná pro zajištění oprávněných 

zájmů a právní jistoty jednotlivých účastníků procesu vzniku audiovizuálního díla.  

Diplomová práce dále shrnula práva k audiovizuálnímu dílu. Z hlediska 

autorského práva se na prvním místě jedná o osobnostní práva autora. Předpokladem 

osobnostních práv je individuální tvůrčí činnost osoby, které práva svědčí. Tato práva 

tudíž mají autoři audiovizuálního díla jako celku i autoři děl audiovizuálně užitých, a 

též výkonní umělci, kteří tento předpoklad splňují.  Osobnostní práva ale nenáleží 

výrobcům zvukového či zvukově obrazového záznamu, u kterých se o individuální 

tvůrčí přínos nejedná. 

Součástí práv k audiovizuálním dílům jsou dále majetková práva, k nimž patří 

především právo dílo užít, či umožnit dalším osobám jeho užití, jež je z hospodářského 

hlediska nejvýznamnějším a hlavním majetkovým autorským právem. Tato práva 

kromě autorů a výkonných umělců svědčí i výrobcům zvukových záznamů a výrobcům 



 

 

103 

 

zvukově obrazových záznamů. V diplomové práci byla shrnuta současná úprava 

majetkových práv k audiovizuálním dílům, a to jak z hlediska autorského práva, tak i 

práv souvisejících s právem autorským. 

Právo dílo užít je v některých případech, především u zvukových záznamů a 

zvukově obrazových záznamů, možné převést prostřednictvím smlouvy. V praxi se 

může jednat například o smlouvu kupní či darovací. Poskytnutí práva na užití díla je ale 

udělováno především prostřednictvím licenční smlouvy. V oblasti licenčních smluv, jež 

jsou klíčové pro poskytování práv k užití audiovizuální díla, není hlavním právním 

pramenem autorský zákon, ale nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, který 

přinesl kompletní právní úpravu (podstatné náležitosti, vznik, podmínky užití a dobu 

trvání licence, stejně jako zánik) licenční smlouvy. 

V neposlední řadě se diplomová práce věnovala otázce právních institutů, které 

jsou využívány v procesu vzniku audiovizuálního díla. Takovýmto institutem je 

například dílo na objednávku, kdy autor vytváří audiovizuální dílo na základě 

objednávky; obdobně může audiovizuální dílo vzniknout jako soutěžní dílo. Dále se 

jedná především o zaměstnanecké dílo. Zohledněna byla především nemožnost 

přechodu autorských práv od autora-zaměstnance na zaměstnavatele, a omezení autora-

zaměstnance v jeho oprávnění tato práva vykonávat. Pro postavení autora je klíčová též 

otázka odměny za zhotovení zaměstnaneckého díla, včetně práva autora na přiměřenou 

dodatečnou odměnu.  

V závěru práce jsem se pokusil shrnout i omezení autorského práva, ke kterým 

dochází na základě ustanovení autorského zákona, přinášejícího výčet výjimek a 

omezení z ochrany autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově 

obrazových záznamů. Kapitola shrnuje jednotlivé možnosti, kdy může docházet 

prostřednictvím volného užití k oprávněnému užití audiovizuálního díla třetí osobou, či 

v rámci zákonné licence k zákonem dovolenému užití bez souhlasu autora či jiné 

oprávněné osoby, do jejichž práv je takto zasahováno. 

Oblast audiovizuálních děl a jejich právní úpravy je rozsáhlá a je spojena s 

mnoha dalšími oblastmi práva. Proto by k vytvoření kompletního shrnutí bylo zapotřebí 

pokrýt mnohem více otázek. Další pozornost by si zasloužila především oblast právních 

mechanismů ochrany práv k takovýmto dílům a vymáhání této ochrany. Vzhledem k 

limitovanému rozsahu diplomové práce bohužel nebylo možné zohlednit všechny 
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právní otázky spojené s audiovizuálními díly.  V diplomové práci jsem se tudíž pokusil 

nastínit alespoň základní právní principy spojené s regulací oblasti audiovizuálních děl a 

současný vývoj této právní úpravy. 
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ABSTRACT 

Name of the thesis: An audiovisual works  

       In my final thesis, I tried to summarize the current legal regulation of an 

audiovisual works and the rights and obligation relating thereto. In the thesis, I mainly 
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Coll., Copyright Act, as amended, and with regards to License Agreement in Act No. 

89/2012 Coll., Civil Code, as amended, or other legal acts.  

In the first chapter, I focus on different sources of legal regulation of audiovisual 

works and its historical development in public international law, secondary law of the 

EU and also in national legislation. 

In the second, third and fourth chapter, I elaborate on the defintion of the term 

„audiovisual work“ and its author, as well as the term and author of a „work 

audiovisually used“ and „performances audiovisually used.“ These works and 

performances, together with audio records, constitute basic elements which audiovisual 

works might be composed of. 

In chapter five and six, I highlight the specific position of audio and audiovisual 

records producers and define the term of a „producer of audio record“ and a „producer 

of audiovisual record“. Moreover, producers of audiovisual works are given particular 

rights towards authors of works and performances audiovisually used for a purpose of 

undisturbed valuation of their investment.   

In chapter seven and eight, I describe personal and property rights of the authors 

of audiovisual works, works and performances audiovisually used and producers of 

audio and audiovisual records, its scope and duration and other specifics, including 

legal analysis of the regulation of License Agreement and other types of agreements 

common for use in copyright industry. 

The conclusion contains a brief summary of a thesis together with expression of 

own opinion on different issues. 

  

 

             Klíčová slova/Keywords 

 

Audiovizuální díla/ Audiovisual Works 

Osobnostní a majetková práva/Personality and Property Rights 

Licenční smlouva/Licence Agreement 

 


