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Úvod 

 

Předkládaná diplomová práce nesoucí název Dokumentární film z hlediska autorského 

práva si klade za cíl prozkoumat autorskoprávní specifika určité oblasti audiovizuálních 

děl s výrazně odlišným vztahem k realitě, než jaký je obvyklý u klasických hraných 

filmů. Tato jejich odlišnost se samozřejmě bude projevovat i ve specifických 

autorskoprávních otázkách a praktických problémech, s nimiž se mohou tvůrci těchto 

děl (či právníci, kteří jim radí) setkávat. Dokumentární filmy1 totiž často vznikají 

živelně, bez předem daného námětu, bez herců a jejich tvůrci nikdy dopředu přesně 

nevědí, co budou zaznamenávat. A ačkoliv jsou tyto filmy bezpochyby finančně i 

produkčně méně náročné než hrané filmy, tak při jejich tvorbě mohou častěji vznikat 

některé závažné právní problémy, otázky a kontroverze, s nimiž se v hraném filmu 

téměř nesetkáme. 

Než se však dostanu k jádru práce, tak nejdříve v první kapitole představím 

dokumentární film jako kulturní fenomén, uvedu jeho možné definice, třídění a 

zastavím se u etických otázek, které se s ním pojí. V druhé kapitole se pak krátce 

vypravím do historie mezinárodní a české autorskoprávní ochrany audiovizuálních děl, 

přičemž detailněji popíšu některé historické otázky týkající se ochrany dokumentárních 

filmů. Třetí kapitolou se již přesunu k platné a účinné autorskoprávní ochraně 

audiovizuálních děl – účelem této kapitoly však není jen zopakovat a okomentovat 

zákonné definice, ale rovněž se pokusit hledat jejich hranice, a to zejména v souvislosti 

s dokumentárními filmy a příbuznými non-fikčními audiovizuálními fenomény. 

Dále se ve čtvrté kapitole budu zabývat protagonisty dokumentárních filmů neboli 

sociálními herci z autorskoprávního hlediska a na toto téma přímo naváže v následující 

kapitole otázka ochrany osobnosti podle zákona č. 89/2012 občanského zákoníku (dále 

jen „OZ“) v souvislosti s dokumentární tvorbou. V šesté kapitole se pak krátce podívám 

na ústavně zakotvenou svobodu projevu z perspektivy dokumentárního filmu. Poslední 

část práce tvoří dvě kapitoly věnované mimosmluvnímu užití cizích děl, což je pro 

dokumentární tvůrce velice důležité téma. V sedmé kapitole rozeberu čtyři ze 

                                                           
1 Pro zestručnění používám v práci jako synonymum slovo „dokument“.  
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zákonných licencí podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 

jen „AutZ“), které budou připadat v úvahu při tvorbě dokumentů. V poslední, osmé 

kapitole se pak zaměřím na prostředí USA, tamější živě diskutovanou doktrínu fair use 

a její využití ve filmu. Osmá kapitola však nebude jedinou, v níž se budu obracet na 

prostředí USA, jelikož vzhledem k nedostatku české judikatury týkající se filmu,2 

představuje tamní rozhodovací činnost soudů cenný zdroj příkladů aplikace právních 

institutů v dokumentárním filmu. 

Mou snahou bude rovněž přinést v určitých případech praktický vhled do problematiky, 

a proto jsem téma práce konzultoval se dvěma předními producentkami dokumentárních 

filmů (Tereza Horská, Jarmila Poláková) a advokátem specializujícím se na autorské 

právo ve filmu (Petr Ostrouchov).  

Naopak se v této práci nebudu detailně zabývat instituty a právními oblastmi, jejichž 

použití se dle mého názoru v hraném a dokumentárním filmu od sebe neliší. Stejně tak 

se až na několik výjimek (především v kapitole o svobodě projevu) budu snažit 

vynechávat jiné právní oblasti než je autorské právo a příbuzné právo na ochranu 

osobnosti.  

Text této diplomové práce odpovídá právnímu stavu ke 14. prosinci 2015. 

 

 

 

                                                           
2 Srov. nedávný výzkum Ivana Davida ohledně rozhodování soudů ve sporech týkajících se filmů. 
DAVID, Ivan. Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2015, s. 185-
192 (dále citováno jako „DAVID, I. Filmové právo“). 
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1. Dokumentární film 

 

1.1 Dokumentární film: definice a t řídění 

Definovat, co je to dokumentární film, a odlišit jej od hraného filmu se jeví jako krajně 

nesnadný úkol, o němž probíhají diskuze téměř od samotného vzniku filmu a zároveň 

dochází k silnému pnutí mezi těmito dvěma póly. Již ve filmech bratří Lumièrů byly 

rozpoznány jisté dokumentární či realistické kvality,3 což bylo dáno tím, že Lumièrové 

byli povoláním i myšlením především technici. Oproti tomu druhý nejznámější tvůrce 

raných filmů Georges Méliès byl především divadelník, a tak dokázal rozpoznat 

vypravěčské možnosti filmu. Zatímco tedy filmy bratří Lumièrů působí do jisté míry 

jako rozpohybované fotografie, tak filmy Georgese Mélièse připomínají natočené 

divadlo.4 Dnes však víme, že filmy bratří Lumièrů byly mnohem více inscenované, než 

se na první pohled zdá: například v jednom z jejich prvních filmů Odchod z továrny (La 

Sortie des usines Lumière, r. Louis Lumière, Francie 1895)5 je zachycen zdánlivě 

realistický dokument odchodu dělnic z továrny, avšak při hlubší úvaze zjistíme, že se 

dělnice pro příležitost natáčení oblékly do svátečních šatů a že vycházejí všechny do 

stejného směru a zůstávají ve stejné vzdálenosti od kamery, aby obraz zůstal ostrý.6 

Již na příkladu jednoho z prvních filmů v dějinách je vidět, že jakékoliv definice a 

odlišení fenoménů hraného a dokumentárního filmu je třeba brát nikoliv jako binární 

opozice a neprostupné množiny, ale naopak jako dynamické skupiny děl bez ostrých 

hranic. Lze najít dokonce extrémní názory, které tvrdí, že vše je fikce, nebo naopak, že 

každý film je ze své podstaty dokumentární.7 Jean-Luc Godard například tvrdí, že 

„všechny velké hrané filmy se blíží dokumentu, stejně jako všechny velké dokumenty 

                                                           
3 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního film. Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění; 
Jihlava : Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2010, s. 138 (dále citováno jako „NICHOLS, B. 
Úvod do…“). 
4 Srov. ochranu audiovizuálních děl jako děl fotografických či děl literárních v raném období filmu 
(kapitola 2). 
5 U filmů vždy uvádím před závorkou český název, pokud nějaký vžitý český název existuje, v ostatních 
případech uvádím originální název. 
6 NICHOLS, B. Úvod do…, s. 139. 
7  Na obou těchto extrémních názorech je samozřejmě něco pravdy, protože stejně tak jako žádný film ze 
své podstaty nemůže nahrazovat či plně postihnout skutečnost, tak každý film dokumentuje něco, co se 
skutečně dělo, byť by to byl třeba inscenovaný pohyb herců a zároveň každý film včetně těch hraných 
něco vypovídá o kultuře lidí, kteří jej vytvořili. 
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směřují k hranému filmu“8 či na jiném místě, že „film je pravda čtyřiadvacetkrát za 

vteřinu.“ 9 Alain Resnais zase prohlásil: „Taková už je povaha kinematografie, že je 

vždy dokumentární.“10 Zatímco Christian Metz říká, že „každý film je fikce.“11 Tato 

diskuze se dotýká samotných filozofických základů pojmu realita, fikce či pravda a 

nebudu ji v této práci dále rozvádět, neboť to rozhodně není jejím účelem. Vybranými 

citáty jsem chtěl toliko naznačit, jak hluboce se může lišit nazírání na filmové médium a 

jeho relaci ke skutečnosti. 

Navzdory výše uvedenému dokáží ve většině případů diváci bezpečně rozpoznat, kdy se 

dívají na dokument a kdy na hraný film. Z velké části je však tato rozlišovací schopnost 

daná zažitými konvencemi či stylem žánru (jako je nediegetický12 komentář, výpovědi 

protagonistů přímo na kameru, roztřesená ruční kamera atd.), a nikoliv pravdivostí, 

kterou bychom byli schopni rozpoznat. Tyto konvence dokumentárních filmů, a tedy i 

důvěra diváků, naopak mohou být zneužívány (v lepším případě) podvratnými tvůrci k 

hrám s diváky a (v horším případě) totalitními režimy k propagandistickým účelům. 

Navíc v poslední době přibývá tvůrců dokumentárních filmů, kteří natáčejí své filmy 

s produkčními kvalitami připomínajícími spíše hraný film, a zároveň přibývá tvůrců 

hraných filmů, kteří záměrně využívají konvence typické pro dokumenty, čímž dosahují 

větší autenticity. 

Přesto se však za pomocí autorit pokusím dokumentární film nějak definovat. Má to 

význam nejen pro ujasnění toho, čím se tato práce vlastně zabývá, ale také proto, že 

neexistuje žádná zákonná definice dokumentárního filmu a pokud by se tento pojem 

objevil ve smlouvě například mezi televizí a filmovým producentem, tak by jeho výklad 

                                                           
8 Citováno v GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Přel. Ladislav Šerý. 1. vydání. 
Praha : Akademie múzických umění, Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, 2004, s. 10-
11. 
9 Citováno v JOST, François. Realita/Fikce – říše klamu. Přel. Ladislav Šerý. 1. vydání. Praha : 
Akademie múzických umění, 2006, s. 8. 
10 Citováno v Alain Resnais a dokumentární povaha kinematografie. Pocta Alanu Resnaisovi. Jihlava : 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů, [nedatováno], [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW:  
<http://www.dokument-festival.cz/highlights/16897%7Calain-resnais>. 
11 Citováno v JOST, François. Realita/Fikce – říše klamu. Přel. Ladislav Šerý. 1. vydání. Praha : 
Akademie múzických umění, 2006, s. 8.. 
12 Ve filmové teorii je rozlišován diegetický a nediegetický zvuk. Diegetický zvuk je přímo součástí 
fikčního světa filmu (diegeze), jedná se například o zapnuté rádio či výpovědi postav. O nediegetickém 
zvuku naopak divák ví, že není součástí fikčního světa filmu a že tedy přichází odjinud, například se 
jedná o doprovodnou hudbu. 
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v případě sporu mohl mít i právní dopad.13 Již ve 30. letech John Grierson formuloval 

krátkou definici, podle níž je dokument „tvůrčím zpracováním skutečnosti.“14 Tato 

definice jistě vyjadřuje to nejpodstatnější, byť samozřejmě nepostihuje veškeré fazety 

tohoto fenoménu. Bill Nichols proto dochází k upravené detailnější definici, kterou si 

zde vypůjčuji: „Dokumentární film vypráví o situacích a událostech týkajících se 

skutečných lidí (sociálních herců), kteří nám představují sami sebe v příbězích, jež nám 

přibližují věrohodnou představu o zobrazovaných životech, situacích a událostech či 

pohled na ně. Specifické hledisko filmového tvůrce nevytváří fikční alegorii, ale spíše 

zprostředkovává přímý vhled do žitého světa.“ 15  

Tato vcelku uspokojivá definice už detailněji postihuje základní charakteristiku 

dokumentárních filmů. Ještě je však třeba zdůraznit, že žádný dokumentární film není 

objektivní, nenabízí celý obraz událostí a nelze na něj ani tyto požadavky klást. 

Dokumenty jsou totiž ovlivněny hned několika nespornými faktory, které jsou v přímé 

opozici k objektivitě. Jednak je to střih, pomocí nějž lze manipulovat s obrazovou 

informací a zasazovat ji do odlišného kontextu, než v jakém byla pořízena. Dále je to 

vždy vědomá volba kameramana, jaké události bude zaznamenávat, kam svou kameru 

namíří, popř. jakou část dění přiblíží. Přidaná hudba či zvuk může také naprosto změnit 

vyznění scény. V neposlední řadě se lidé chovají zcela jinak v situacích, kdy je na ně 

namířena kamera, takže kamera svou přítomností (pokud není skrytá) rovněž realitu 

ovlivňuje. 

Bill Nichols dále uvádí šest různých modů dokumentárních filmů, které rozlišuje podle 

toho, jaký volí způsob komunikace s divákem:16 výkladový,17 poetický,18 observační,19 

                                                           
13 Srov. spor Psenicska v. Twentieth Century Fox Film Corp rozebraný v podkapitole 5.3.  
14 Citováno v NICHOLS, B. Úvod do…, s. 26. 
15 NICHOLS, B. Úvod do…, s. 34. 
16 NICHOLS, B. Úvod do…. Srov. odlišné dělení Erika Barnouwa či Guy Gauthiera. BARNOUW, Erik. 
Documentary. A History of the Non-fiction Film. 1. vydání. Cambridge : Cambridge University Press, 
2002. GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Přel. Ladislav Šerý. 1. vydání. Praha : 
Akademie múzických umění; Jihlava : Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2004. 
17 Výkladový modus přímo oslovuje diváka prostřednictvím titulků či hlasů a jasně mu předestírá určitá 
stanoviska a argumenty, obrazy v něm mají spíše doprovodnou roli, divák nedostává tolik prostoru pro 
vlastní úvahy a tento modus se tedy hodí např. pro výukové či propagandistické filmy (např. seriál Zač 
jsme bojovali (Why We Fight, r. Frank Capra, Anatole Litvak, USA 1942-1945)). NICHOLS, B. Úvod 
do…, s. 181-187. 
18 Poetický modus namísto přímočarého přenosu informací volí alternativní způsoby sdělení, snaží se 
přiblížit spíše atmosféru, náladu a emoce, nikoliv jasná fakta a poznatky (např. Déšť (Regen, r. Joris 
Ivens, Nizozemsko 1929)). NICHOLS, B. Úvod do…, s. 176-181. 
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reflexivní,20 participační21 a performativní.22 Na základě tohoto dělení lze odhadnout, 

jaké právní a etické otázky budou tvůrci dokumentárních filmů řešit podle toho, v jakém 

modu budou pracovat. 

Například autoři historického dokumentu, který obvykle s divákem komunikuje ve 

výkladovém modu, budou potřebovat získat autorská práva k archivním záběrům a tyto 

určitým způsobem interpretovat či je použít jako ilustraci. Etickou otázkou bude možné 

překrucování a dezinterpretace historických faktů. Autoři observačního (popř. 

participačního) dokumentu budou zase řešit, zda svým dílem nezasahují do práva na 

ochranu osobnosti, zda nenarušují soukromí svých sociálních herců a kde končí jejich 

svoboda projevu. Jiné mody dokumentárních filmů zase zjevně z právního hlediska 

nebudou skýtat příliš sporných otázek (např. poetický či reflexivní modus). 

Samostatnou kapitolou z právního hlediska by pak mohly být filmy stojící na hranici 

dokumentárního a hraného filmu, ať už se bude jednat o doku-fikci, rekonstrukci, 

mockument23 či hraný film, do nějž byli obsazeni neherci pohybující se ve svém 

přirozeném prostředí (viz kapitolu 4). 

 

 

                                                                                                                                                                          
19 Observační modus si klade za cíl realitu přibližovat co nejautentičtěji, nejspontánněji a nejrealističtěji, 
nepředkládá divákovi jasné argumenty, ale spíše ho vybízí k vytvoření vlastního názoru (srov. směr direct 
cinema v podkapitole 3.1) (např. Primárky (Primary, r. Robert Drew, USA 1960)). NICHOLS, B. Úvod 
do…, s. 188-195. 
20 Reflexivním modem je míněn zvláštní případ dokumentů, v nichž si tvůrce všímá především samotného 
média, reflektuje způsoby možné komunikace s divákem, odhaluje iluzornost média a představuje 
dokument jako konstrukt (např. Muž s kinoaparátem (Chelovek s kino-apparatom, r. Dziga Vertov, 
Sovětský svaz 1929)). NICHOLS, B. Úvod do…, s. 208-215. 
21 Participační modus je využíván ve filmech, v nichž dokumentaristé přímo zasahují do dění před 
kamerou a stávají se aktivními účastníky dění (např. Roger a já (Roger & Me, r. Michael Moore, USA 
1989)). NICHOLS, B. Úvod do…, s. 195-208. 
22 Performativní modus zdůrazňuje subjektivní hledisko a emoční zkušenost samotné filmaře, může mít 
autobiografické prvky a blížit se tedy částečně participačnímu modu (např. Valčík s Bašírem (Vals Im 
Bashir, r. Ari Folman, Izrael 2008)). NICHOLS, B. Úvod do…, s. 215-224. 
23 Tj. fiktivní či klamavé dokumenty, tedy filmy, které předstírají, že se jedná o dokument, přestože jsou 
(alespoň částečně) inscenované. Zajímavý pohled na tyto filmy (z poslední doby např. Catfish (r. Henry 
Joost, Ariel Schulman, USA 2010), I’m Still Here (r. Casey Affleck, USA 2010)) představuje studie 
Kimberlianne Podlas, která se zabývá možnou právní odpovědností tvůrců za tato díla, přičemž naznačuje 
i možnost hromadné žaloby ze strany diváků (angl. class action) pro porušení smlouvy. PODLAS, 
Kimberlianne. Artistic Licence or Breach of Contract? Creator Liability for Deceptive or “Defective” 
Documentary Films and Television Programs. Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review. 2013, 
roč. 33, č. 1, s. 67-102 (dále citováno jako „PODLAS, K. Artistic Licence or Breach of Contract?“). 
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1.2 Etické otázky dokumentárních film ů 

Jelikož právo do jisté míry vyvěrá z morálky, etiky a mravnosti24 (podle známého, 

avšak ne všeobecně přijímaného výroku Georga Jellineka je právo minimem morálky), 

tak se po výkladu týkajícího se definice dokumentárního filmu a jeho třídění zastavím u 

etických otázek dokumentů. V následujících kapitolách práce se pak budu průběžně 

tázat, jak tyto otázky přesahují do oblasti práva. 

Etické otázky vyplývají již ze samotného financování dokumentárních filmů. Jakkoliv 

jsou dokumenty výrazně levnější než hrané filmy, tak jen málokdy v kinech vydělají, a 

tak se tvůrci většinou neobejdou bez cizích financí. Pokud je poskytuje veřejnoprávní 

subjekt, tak většinou v dnešní demokratické společnosti ke střetům zájmů nedochází a je 

zachována umělecká nezávislost (těžko si však lze představit, že by například Česká 

televize podpořila film, který ji otevřeně kritizuje). Nejen autoritářské či totalitní, ale i 

demokratické režimy však samozřejmě využívaly a využívají mj. dokumentární film 

k šíření své ideologie, k propagandě, ale také třeba k výchovným účelům. 

Nejznámějším příkladem autora takových dokumentů je Leni Riefenstahlová a její 

filmy Vítězství víry (Der Sieg des Glaubens, Německo 1933) či Triumf vůle (Triumph 

des Willens, Německo 1938). Při posuzování těchto děl si je třeba vždy klást otázku, jak 

k nim přistupovat. Je na místě zcela opomenout jejich propagandistické účely a 

oceňovat jejich nepochybné umělecké kvality či je zcela odsoudit jako filmy 

podporující zvrácenou ideologii? Ani jeden z přístupů není správný, především je tato 

díla vždy nutné zasazovat do historického kontextu. Z dnešní perspektivy má totiž 

propaganda výrazně negativní konotace, ale je třeba si uvědomit, že tomu tak nebylo 

vždy – v USA byla dlouho vnímána spíše jako neutrální prostředek nutný k udržení 

demokracie či k podpoře válečného úsilí proti nepříteli. 

Především v minulosti (dnes už existují účinnější kanály) však bývalo také časté, že 

dokumentární filmy sponzorovaly soukromoprávní subjekty. U těchto děl je pak 

mnohdy těžké rozlišit, kde končí sponzoring a začíná práce na zakázku, kde končí 

nezávislá dokumentární tvorba a začíná reklama. Příkladem takového filmu může být 

                                                           
24 Nebudu se na tomto místě zabývat rozdíly těchto pojmů, neboť jsou u různých autorů (převážně 
filozofů) a v různých kulturách vnímány různě, byť v obecné mluvě bývají často používána jako 
synonyma. 
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Příběh z Louisiany (Louisiana Story, r. Robert J. Flaherty, USA 1948) financovaný 

společností Shell Oil. 

Celou další sérii etických otázek pak představuje vztah tvůrce dokumentárního filmu 

k jeho subjektu. Sociální herci se totiž svěřují do rukou dokumentaristy a nikdy 

nemohou dopředu vědět, jak bude výsledný tvar vypadat. Zároveň už samotná 

přítomnost tvůrce dokumentu může ovlivnit jejich život.25 Měl by dokumentarista své 

postavy dopředu upozornit, že určité jejich jednání bude působit směšně či bude přijato 

negativně? Měl by jim platit? Měl by být zodpovědný za újmu, kterou jim film může 

způsobit? Nakolik jim může zasahovat do soukromí? Jak by měl citliv ě zobrazovat 

například domorodé obyvatele či příslušníky nižších sociálních vrstev? A má být pro 

dokumentaristu důležitější výsledný film nebo má být na prvním místě respekt 

k sociálním hercům? Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď, ale rozhodně 

stojí za to si je klást už jen proto, že některé z těchto morálních aspektů dokumentární 

tvorby mohou mít i svou právní dimenzi. 

V ideálním případě by samozřejmě měl být protagonista řádně poučen o tom, co ho 

čeká a jaké důsledky to po něj může mít, popř. by měl dostat možnost autorizace. 

V některých případech však toto nepochybně nebude připadat v úvahu, a to především 

tehdy, když filmařům jde o zachycení autentických reakcí a musejí za tímto účelem své 

postavy klamat či je dokonce natáčet skrytou kamerou (viz podkapitolu 5.2). Příkladem 

může být film Stanleyho Milgrama Obedience (USA 1962), který zaznamenává 

experiment, jenž ukázal, jak jsou obyčejní lidé ochotni mučit studenta elektrickými 

šoky, pokud jsou nadřízeným zbaveni odpovědnosti. Kdyby protagonisté znali dopředu 

pravý účel testů a natáčení, tak by výpovědní hodnota dokumentu byla samozřejmě 

nulová.  

Další významnou etickou otázkou je manipulace s natočeným materiálem a obrazovou 

informací pomocí střihu a dalších prostředků. Nakolik může autor těmito prostředky 

pozměňovat zobrazené skutečnosti, aby ještě zachoval určitá etická minima? 

Z manipulace bývá například obviňován doprovodný komentář u výkladového modu 

dokumentárních filmů, který nedává divákům možnost, aby si vytvořili na obrazy 

                                                           
25 Srov. případ dokumentárního seriálu An American Family (r. Craig Gilbert, USA 1973), který vyvolal 
diskuzi, nakolik byla rodinná situace protagonistů ovlivněna natáčením. NICHOLS, B. Úvod do…, s. 64. 
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vlastní názor. Zvláště u angažovaných či propagandistických dokumentů, jejichž účelem 

je komunikovat nějakou jasně danou tezi, bude tento postup obvyklý. Manipulací je 

totiž již výběr pouze těch záběrů, které podporují autorův postoj. Dějiny fotografie 

dokonce znají případy, kdy byly pozměňovány dějiny pomocí úpravy historických 

fotografií – viz známé vymazávání popravených komunistických funkcionářů jako byl 

Nikolaj Ježov nebo Vladimír Clementis. Že příliš takových případů není známo u 

dokumentárních filmů, je pak dáno hlavně nedostatečnou vyspělostí techniky té doby. 

Od manipulace je však třeba odlišovat subjektivní pohled, a to zvláště v případech, kdy 

je tato subjektivita přiznaná. 

Dokumentární film zkrátka již od svého zrodu přináší řadu etických otázek, na něž 

neexistuje jednoduchá odpověď a které většinou tvůrce musí řešit především sám se 

sebou. V některých případech se však porušení nepsaných etických pravidel může 

dostat i do rozporu s právními normami, čímž se mimo jiné budu zabývat 

v následujících kapitolách. 
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2. Stručný historický vývoj autorskoprávní ochrany filmu 

s přihlédnutím ke specifik ům dokumentárních film ů 

 

V této kapitole se velice stručně podívám na vývoj autorskoprávní ochrany filmu 

v mezinárodním měřítku a na území České republiky, přičemž v každé z těchto částí se 

podrobněji zastavím u autorskoprávní ochrany dokumentárních a příbuzných filmů. 

 

2.1 Historický vývoj autorskoprávní ochrany filmu n a mezinárodní úrovni 

Úprava autorského práva je tradičně ponechána v rukou národních zákonodárců a 

uplatňuje se tzv. zásada teritoriality, což znamená, že pro ochranu děl se použijí 

předpisy platné na území státu, v němž se ochrana uplatňuje (lex loci protectionis).26 

Minimální standard ochrany pak zajišťují mezinárodní úmluvy a na území EU rovněž 

předpisy evropského komunitárního práva. První a zdaleka nejdůležitější mezinárodní 

smlouvou o autorském právu je Bernská úmluva z roku 1886. 

Do té byl na základě berlínské revizní konference na návrh Francie v roce 190827 

zařazen článek 14, jehož primárním účelem však nebyla ochrana kinematografických 

děl, ale především ochrana jiných děl (zejm. literárních a dramatických) před jejich 

neoprávněnými filmovými adaptacemi.28 Neoprávněné adaptace cizích děl 

představovaly v počátcích kinematografie vážný problém, s nímž si však soudy i bez 

výslovné zákonné úpravy většinou poradily podřazením pod jiná neoprávněná užití 

(např. analogií k neoprávněné dramatizaci literárního díla).29 Nově přidaný článek 14 

však kinematografickým dílům zaručoval i ochranu (pokud ovšem měla osobní a 

                                                           
26 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 862 
(dále citováno jako „TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon“). 
27 V tomto (poměrně výjimečném) případě Bernská úmluva předběhla v autorskoprávní úpravě filmu 
většinu členských států a měla tak často vliv na rodící se zákony či novely existujících zákonů v těchto 
státech. RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. International Copyright and Neighbouring Rights. The 
Berne Convention and Beyond. Volume I. 2. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2006, s. 426. 
28 DAVID, I. Filmové právo, s. 86 
29 Srov. rozbor dobové judikatury v HELLER, Jan. Úvod do práva kinematografu. Sborník věd právních a 
státních, 1913, roč. 13, č. 1 – 2, s. 141 – 178 a č. 3 – 4, s. 332 – 371 (dále citováno jako „HELLER, J. 
Úvod do práva kinematografu“).  
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originální povahu), a to ochranu stejnou jakou požívala literární a umělecká díla.30 I 

tehdy, pokud osobní a originální povahu neměla, mohla být chráněna jako fotografická 

díla podle článku 3 Úmluvy („Tato úmluva platí o fotografických dílech a o dílech 

zhotovených pochodem obdobným při fotografování.“).31 Tím pádem Úmluva de facto 

vytvořila dva různé režimy ochrany pro kinematografická díla dramatická a díla 

nedramatická. Ta první měla být chráněna jako díla literární, zatímco ta druhá jako díla 

fotografická, přičemž ochrana fotografických děl byla často užší, kratší a pro potřeby 

filmu nedostatečná.32 

Tento požadavek osobitosti a originality způsoboval problémy v některých právních 

řádech, v nichž byla úprava obsažená v Úmluvě věrně přejata. Pokud dílo nebylo 

shledáno dostatečně osobním a originálním,33 tak bylo chráněno pouze jako série 

fotografií. Tento problém se týkal především právě dokumentárních filmů a filmových 

týdeníků.34 Tomuto vyloučení z ochrany zabránila až bruselská revize Úmluvy z roku 

1948 v článku 14 odst. 2, který stanovil, že „Bez újmy na právech autora adaptovaného 

či reprodukovaného díla, je kinematografické dílo chráněno jako originální dílo.“35 

Bruselské znění Úmluvy také poprvé zařadilo kinematografická díla do výčtu 

chráněných děl v článku 2. Už v roce 1928 na revizní konferenci v Římě byla z článku 

14 vypuštěna jiná problematická část úpravy, jež uváděla možnosti, kterými mohl autor 

vtisknout dílu originální charakter („uspořádáním výpravy nebo spojením líčených 

událostí“) a která jako by počítala pouze s klasickými hranými filmy. Z pohledu 

autorskoprávní ochrany filmů byla ještě podstatná revizní konference ve Stockholmu 

v roce 1967, na níž byl do Bernské úmluvy přidán článek 14bis, který poprvé řešil 

                                                           
30 „Stejnou ochranu jako literární a umělecká díla mají kinematografické výrobky, pokud původce 
uspořádáním výpravy nebo spojením líčených událostí dal dílu ráz osobitého původního díla.“ 
„Cinematograph productions shall be protected as literary or artistic works, if, by the arrangement of the 
acting form or the combinations of the incidents represented, the author has given the work a personal 
and original character.” 
31 „…Convention shall apply to photographic works and to works produced by a process analogous to 
photography.“ 
32 To se netýkalo Francie a dalších zemí ovlivněných francouzským autorským právem, neboť tam 
získaly fotografie stejnou autorskoprávní ochranu jako ostatní díla. KAMINA, Pascal. Film Copyright in 
the European Union. 1. vydání. Cambridge : Cambridge University Press, 2002, s. 11 (dále citováno jako 
„KAMINA, P. Film Copyright in the European Union“). 
33 Od roku 1928 (revizní konference v Římě) pak pouze originálním (článek 14 odst. 2 Úmluvy).   
34 KAMINA, P. Film Copyright in the European Union, s. 20. 
35 „Without prejudice to the rights of the author of the work adapted or reproduced, a cinematographic 
work shall be protected as an original work.” Srov. KAMINA, P. Film Copyright in the European 
Union, s. 20. 
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otázku autorství filmových děl,36 zejména ve vztahu k jejich komerčnímu užití. Podle 

odstavce 2 tohoto článku je úprava autorství filmových děl s jistými výhradami svěřena 

národnímu zákonodárství. 

Další mezinárodní smlouvy nejsou z hlediska ochrany filmu příliš významné, neboť se 

filmem zabývají spíše okrajově (Všeobecná úmluva o právu autorském z roku 1952, 

Dohoda TRIPS z roku 1994, Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském z roku 1996) či mají málo signatářů (Úmluva o mezinárodním zápisu 

audiovizuálních děl z roku 1989).37 Relativně významnější jsou pak Evropská úmluva o 

filmové produkci z roku 1992, která umožňuje evropským filmovým dílům čerpat 

finanční příspěvky,38 a zatím neúčinná Pekingská smlouva o ochraně uměleckých 

výkonů v audiovizi z roku 2012, jež se již podle názvu vztahuje na výkonné umělce ve 

filmu a jejich práva (kromě majetkových též na některá práva osobnostní).39 

Českou úpravu autorskoprávní ochrany filmu mnohem více ovlivňuje legislativa 

Evropské unie, a především pak její směrnice. Zásadní jsou pak zejm. Směrnice Rady 

92/100/EHS z 19. 11. 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech 

v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, která se v článku 2 

zabývá autorstvím audiovizuálních děl a jejich pronájmem. Další je Směrnice Rady 

93/98/EHS z 29. 10. 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv 

s ním souvisejících, jež stanovuje povinnost označovat hlavního režiséra za autora nebo 

jednoho ze spoluautorů kinematografických a audiovizuálních děl (článek 2 odst. 1), 

dále určuje trvání ochrany těchto děl na 70 let po smrti posledního ze čtveřice režisér, 

autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby (článek 2 odst. 2, srov. § 27 odst. 5 AutZ) 

a pro případ trvání práv výrobce prvotního záznamu filmu stanovuje dobu ochrany 50 

let od pořízení záznamu (článek 3 odst. 3). Třetím zásadním předpisem je Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále jen 

„informační směrnice“), jež harmonizuje různé způsoby užití děl (rozmnožování, 

                                                           
36 Český překlad Bernské úmluvy podle vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1980 Sb. o Bernské 
úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl již pracuje s pojmem „filmové dílo“, který odpovídal 
tehdejší československé autorskoprávní úpravě. 
37 Srov. DAVID, I. Filmové právo, s. 86-87 
38 Týká se to pouze děl určených pro promítání v kinech, tedy děl kinematografických, mezi něž jsou 
podle čl. 3 písm. a) této úmluvy výslovně zařazena i díla dokumentární povahy. 
39 DAVID, I. Filmové právo, s. 88. 
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sdělování veřejnosti, rozšiřování) a zakotvuje taxativní seznam možných výjimek 

z autorského práva (článek 5). 

 

2.2 Historický vývoj autorskoprávní ochrany filmu n a území České 

republiky  

Vůbec první normy týkající se kinematografie spadaly do práva veřejného a týkaly se 

zejména koncesí k provozování kinematografu, bezpečnosti při promítání a cenzury. 

Jejich cílem bylo především krotit nekontrolovaný rozvoj kinematografie, jež v té době 

ještě nebyla etablována jakožto médium rovnoprávné divadlu či literatuře, ale spíše byla 

řazena mezi pouťové atrakce, mezi něž svou povahou v té době také částečně patřila.40 

V roce 1895 (26. prosince) byl přijat zákon č. 197 o právu původském k dílům 

literárním, uměleckým a fotografickým, jelikož byl však kinematograf v českých 

zemích představen až v červenci 1896, tak zákon samozřejmě žádnou zmínku o filmu 

neobsahoval.41 Tento zákon navíc vycházel z taxativní koncepce výčtu chráněných děl, 

a tedy poskytoval ochranu pouze výslovně vyjmenovaným dílům (§ 4). Tvůrci měli tedy 

jedině možnost se dožadovat autorskoprávní ochrany filmových děl jakožto děl 

fotografických podle § 4 odst. 2,42 popř. děl divadelních podle § 4 odst. 1 bod 2.43  

Meziválečný zákon č. 218/1926 Sb. o původském právu k dílům literárním, uměleckým 

a fotografickým (autorský zákon) již obsahoval demonstrativní výčet děl a zároveň mezi 

nimi výslovně uváděl i díla „kinematografická nebo podobným postupem vytvořená 

díla“  (§ 4 odst. 2 bod 2). To však pouze za předpokladu „jsou-li pro své uspořádání 

                                                           
40 K tomuto tématu viz KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf, rakouský stát a české země 1895 – 1912 (část 
první). Iluminace, 2002, roč. 14, č. 1, s. 73-88. KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf, rakouský stát a české země 
1895 – 1912 (část druhá). Iluminace. 2002, roč. 14, č. 2, s. 45-64. 
41 DAVID, I. Filmové právo, s. 70. 
42 Srov. HELLER, J. Úvod do práva kinematografu, s. 150. „…kinematografické představení jest 
uveřejněním fotografie a tudíž výkon čili obsah práva autorského na fotografii, pokud rak. zákon je vůbec 
připouští. […] Projektovaný stínový obraz na plátně nepovstal žádným fotografickým processem neb 
pochodem, jenž jest především chemickým, nýbrž toliko cestou optickou, bez jakékoli chemické změny 
látek. Projektovaný obraz (na plátně neb jiné ploše) není tedy dílem fotografickým ve smyslu § 4 poslední 
odstavec rak. z. aut.“ 
43 DAVID, I. Filmové právo, s. 71. Srov. HELLER, J. Úvod do práva kinematografu, s. 168 an., který 
shrnuje ranou francouzskou, německou a rakouskou judikaturu a dochází k názoru, že zpracování 
literárního díla v díle kinematografickém by mělo být postaveno na roveň jeho divadelnímu 
zdramatizování. 
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nebo spojení předvedených příběhů výtvory zvláštními“ (§ 4 odst. 2 bod 2). Tento 

předpoklad v zásadě odpovídá požadavku osobitosti a originality v Bernské úmluvě, jež 

ostatně byla na území Československa v té době již více než 5 let účinná (od 22. února 

1921).44 V případě nesplnění tohoto předpokladu tedy mohly být např. filmové 

zpravodajství či týdeníky z hlediska práva pokládány za díla fotografická. Protože, jak 

uvádí Jindřich Procházka, kinematografickým dílem „není filmový týdeník, který se 

omezuje pouze na použití kinematografie jako nutného pomocného prostředku 

fotografického, tedy technického, aniž jeho původce má vliv na uspořádání nebo spojení 

událostí.“45 Tento jeho názor se opírá o senátní tisk 227/20, v němž se uvádí: 

„vyloučena z ochrany jsou ovšem kinematodramata, která podávají pouze skutečné 

události, skutečné denní příběhy, přírodní zjevy apod., ale neprojevují samostatnou 

duševní činnost k tomu směřující […]. Při oněch nejde o literární ani umělecké dílo.“46 

Zároveň ale Procházka zdůrazňuje, že „sem nespadají filmové reportáže,47 které 

používajíce materiálu filmových týdeníků osobitým způsobem vytvářejí nový umělecký 

celek.“ Jako příklad takových reportáží uvádí americký dokument Zač jsme bojovali.48 

Z toho lze vyvodit, že jako kinematografická díla podle zákona č. 218/1926 Sb. byla 

bezpochyby chráněna i většina dokumentárních filmů,49 až na určité výjimky v podobě 

děl, jež tvořil nezpracovaný záznam určité události (typicky filmové týdeníky) bez 

tvůrčího vkladu (stále se jedná o dobu němého filmu, takže zvukový doprovod ani 

komentář nebyly součástí díla).50 Tyto teoretické úvahy měly však jen malý praktický 

význam, neboť v zákoně z roku 1926 díla kinematografická i fotografická požívala 

stejné ochrany (§§ 36-37), která navíc platila pouhých deset let od zveřejnění.51 

Desetileté trvání autorskoprávní ochrany neprodloužil ani další autorský zákon 

č. 115/1953 Sb. (§ 69), avšak zavedl ochranu výkonných umělců v délce dvaceti let 

                                                           
44 Československo se zavázalo přistoupit k Bernské úmluvě v revidovaném znění podpisem mírových 
smluv v Saint-Germain-en-Laye (10. září 1919). Bernská úmluva byla poté vyhlášena zákonem č. 
401/1921 Sb. TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 866. 
45 PROCHÁZKA, Jindřich. Film v právu původském. 1. vydání. Praha : Československé filmové 
nakladatelství, 1947, s. 105 (dále citováno jako „PROCHÁZKA, J. Film v právu původském“). 
46 Citováno v PROCHÁZKA, J. Film v právu původském, s. 106. 
47 Dnes by autor asi na tomto místě použil spojení „dokumentární film“, jež však v době vzniku knihy 
nebylo v českém prostředí zažité. 
48 PROCHÁZKA, J. Film v právu původském, s. 106. 
49 Procházka výslovně uvádí: „Sem patří však nejen filmy dramatické, hrané, nýbrž i filmy přírodní, 
poučné, reportáže apod...“ PROCHÁZKA, J. Film v právu původském, s. 106.  
50 Srov. současnou definici a výklad pojmu audiovizuální dílo v kapitole 3. 
51 Srov. odlišnou interpretaci PROCHÁZKA, J. Film v právu původském, s. 38. 
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(§ 87). Ochrana uměleckých výkonů herců účinkujících ve filmech tak paradoxně trvala 

dvojnásobně dlouhou dobu než ochrana samotných filmových děl. Ačkoliv tento zákon 

nestanovoval domněnku autorství filmového díla (za autora byl však literaturou na 

základě objektivní pravdivosti autorství považován režisér52), tak zakotvil, že práva 

autorská příslušejí výrobci filmového díla (§ 9 odst. 1), což ho však nezbavovalo 

povinnosti vypořádat autorská práva autorů jednotlivých složek filmového díla (§ 9 

odst. 2). Díky tomu nečinila v praxi problém ani nedostatečná doba ochrany filmového 

díla, neboť autoři jednotlivých složek díla (scénář, hudba…), s nimiž měl výrobce 

uzavřené licenční smlouvy, požívali standardní dobu ochrany, tedy ještě padesát let po 

smrti autora (§ 65). 

Autorský zákon č. 35/1965 Sb., který platil až do roku 2000, už prodlužoval dobu 

ochrany filmového díla na 25 let od uveřejnění díla (§ 33 odst. 4) a později novelou 

zákonem č. 89/1990 Sb. na 50 let. Jelikož ostatní díla požívala ochrany ještě 50 let po 

smrti autora (fotografická díla 10 let po smrti autora), tak lze stále mluvit o jisté 

diskriminaci filmových děl v tomto ohledu. Autorská práva k filmovému dílu jako celku 

podle § 6 opět vykonával výrobce, jemuž autoři jednotlivých složek díla udíleli svolení 

k užití. Otázkou autorství filmového díla se tento zákon nezabýval až do novely 

zákonem č. 86/1996 Sb., který do § 6 přidal ustanovení, že autorem díla „nově 

vytvořeného […] je zpravidla režisér“.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Srov. DAVID, I. Filmové právo, s. 73. LUBY, Štefan. Autorské právo. Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovenskej akademie vied, 1962, s. 234. 
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3. Audiovizuální dílo v platné autorskoprávní úprav ě na území 

ČR 

 

3.1 Audiovizuální dílo 

Na samém začátku je pro účely mé práce zcela zásadní si stanovit, jaké filmy jsou 

audiovizuálními díly podle AutZ a jaké filmy tedy na území ČR požívají ochrany. 

Zákonná definice obsažená v § 62 odst. 1 AutZ zní následovně: „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.“ A samozřejmě musí 

zároveň být splněn obecný požadavek kladený na autorské dílo obsažený v § 2 odst. 1 

AutZ, podle kterého je autorské dílo „jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale 

nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ 

Tyto dvě zákonné definice nám vytvářejí v zásadě 3 skupiny audiovizuálních fenoménů: 

(1.) filmy, které nebudou audiovizuálními díly ve smyslu AutZ, (2.) díla, která budou do 

zákonných definic audiovizuálních děl bezpochyby spadat a zároveň (3.) nám vzniká 

sporná oblast neboli neurčitá část pojmu, kde se mohou názory na zařazení díla mezi 

audiovizuální díla lišit podle metody interpretace pojmu a dalších kritérií.53  

Za zmínku dále stojí, že ačkoliv se výraz audiovizuální dílo jeví jako poměrně přesný a 

odpovídá zahraničním úpravám (srov. franc. œuvres audiovisuelles či angl. audiovisual 

work), tak některá díla nemusejí být doprovázena zvukem (němé filmy) a bude u nich 

tedy auditivní složka zcela chybět, s tím však zákonná definice obsažená v § 62 odst. 1 

AutZ samozřejmě počítá („ať již doprovázených zvukem, či nikoli“ ) a zahrnuje pod 

                                                           
53 Zde vycházím z modelu tří oblastí právního pojmu Filipa Melzera (který vychází z Phillipa Hecka a E. 
A. Kramera), podle nějž se každý právní pojem skládá z: jádra pojmu (díla, u nichž není pochyb, že se 
jedná o audiovizuální díla), neurčité části pojmu (jež zahrnuje sporné případy, které v závislosti na 
způsobu výkladu pojmu buďto lze nebo nelze zařadit mezi audiovizuální díla) a oblasti mimo rozsah 
pojmu (kde není pochyb, že určitý případ nelze pod daný pojem podřadit). Srov. MELZER, Filip. 
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, s. 96 an. 
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tento pojem i díla, jejichž součástí není zvuk.54 Dále se nabízí otázka, zda audiovizuální 

dílo může být teoreticky vědeckým dílem (§ 2 odst. 1 AutZ) či zda se bude vždy jednat 

o umělecké dílo (což má důsledky např. při uplatňování citační licence, viz podkapitolu 

7.1). Sdílím názor Ivana Davida, že ačkoliv scénář například právě dokumentárního 

filmu může spadat do kategorie vědeckých děl, tak výsledný film bude pouze 

uměleckým dílem.55 To však samozřejmě neznamená, že by vědecké dílo nemohlo být 

dílem audiovizuálně užitým, naopak to právě v případě dokumentárních filmů bude 

poměrně časté.56 Zde je navíc třeba výrazně odlišit právní význam pojmu od 

mimoprávního významu, protože výraz vědecký film se v praxi používá pro určitou 

podskupinu dokumentárních filmů, které pouze zaznamenávají např. určitý přírodní 

proces.57 Jak však bude rozvedeno dále, tato díla nesplňují požadavky kladené AutZ na 

audiovizuální díla. 

Kvůli přesnému vymezení pojmu a vzhledem k tématu této práce bude důležité 

prozkoumat výše nastíněné oblasti pojmu audiovizuální dílo, zejména pak 1. a 3. 

kategorii, tedy filmy, jež nebudou požívat autorskoprávní ochrany, a díla, u nichž bude 

sporné, zda se podle zákonné definice jedná o audiovizuální dílo. Do první kategorie lze 

bezpochyby zařadit filmy vzniklé pouhým mechanickým záznamem bez jakéhokoliv 

autorského vkladu, jakými mohou být např. záznam z průmyslové kamery pro účely 

ostrahy, ale také samotný nezpracovaný záznam nastražené skryté kamery pro účely 

využití v audiovizuálním díle, popř. poněkud kuriózní případ kamery „ukradené“ 

zvířetem, na níž toto zvíře natočí film.58 Nejen, že tato díla nebudou „jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora“ podle § 2 odst. 1 AutZ (autorem může být podle § 5 

odst. 1 AutZ pouze fyzická osoba), ale rovněž se nebude jednat o „díla vytvořená 

                                                           
54 Na okraj zde doplňme, že i němé filmy byly již od svého počátku při promítání zvukově doprovázeny 
živým hudebním doprovodem, ruchovými efekty, mluveným komentářem či jiným sluchově 
vnímatelným doprovodem (srov. BORDWELL, David; THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Přehled 
světové kinematografie. 1. vydání. Praha : Akademie múzických umění; Lidové noviny, 2007, s. 30 (dále 
citováno jako „BORDWELL, D.; THOMPSON, K. Dějiny filmu“)). Takto vytvořená díla však netvoří 
součást audiovizuálního díla a jedná se tedy o samostatná autorská díla a umělecké výkony. 
55 DAVID, I. Filmové právo, s. 30. Srov. LUBY, Štefan. Autorské právo. Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovenskej akademie vied, 1962, s. 228. 
56 Srov. TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 614. 
57 Např. filmy tvůrců Étienne-Jules Marey, Jean Painlevé, Lucien Bull, Wilhelm Pfeffer, Gotthard Wolf 
nebo Čech Jan Calábek. 
58 Srov. skutečný případ „opičího fotografa“. Fotograf se pře s Wikipedií. Fotila opice, argumentuje 
encyklopedie. E15.cz, 10. 8. 2004 [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: <http://e-
svet.e15.cz/internet/fotograf-se-pre-s-wikipedii-fotila-opice-argumentuje-encyklopedie-1108528>. 
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uspořádáním děl audiovizuálně užitých“ podle § 62 odst. 1 AutZ. Do této oblasti děl je 

však rovněž možné zařadit díla, v nichž lze hledat určitý (kvazi)autorský vklad, ale tato 

díla postrádají jedinečné59 tvůrčí ztvárnění – kupříkladu rutinní záznamy ze svateb či 

dovolených, ať už pořízené profesionální technikou či formou amatérského home videa, 

ale také výše zmiňované vědecké filmy ve své čisté podobě.60 Jelikož však AutZ nezná 

pro tyto výsledky tvůrčí činnosti zvláštní výluku, tak je třeba je posuzovat vždy 

samostatně s ohledem na jejich potenciální ochranu autorským právem.61  

Poněkud jasnější je v tomto ohledu situace v sousedním Německu, kde autorský zákon 

(Urheberrechtsgesetz) z roku 1965 rozlišuje mezi Filmwerke, tedy audiovizuálním či 

filmovým dílem (§ 89) a Laufbilder, tedy tzv. jednoduchým filmem (§ 95), u něhož se 

nevyžaduje jedinečnost, ale postačí pouhá původnost. Koncepce tohoto „jednoduchého 

filmu“ se tak blíží pojetí fotografie v českém AutZ.62 Tato dichotomie audiovizuálních 

děl se jeví jako přesnější a teoreticky by ji bylo možné dovozovat i z české úpravy. 

Pokud by totiž tyto jednoduché čistě kameramanské filmy byly extenzivním výkladem 

podřazeny pod pojem „díla vyjádřená postupem podobným fotografii“ podle § 2 odst. 2 

věta poslední AutZ, tak by jim mohla být přiznána stejná ochrana, jakou požívá 

fotografie. Každopádně však podle AutZ připadá v úvahu ochrana těchto děl právem 

výrobce zvukově obrazového záznamu podle § 79 an. AutZ, který počítá i s jinými než 

audiovizuálními díly („Zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo 

záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů…“ ). V tomto případě se 

však nejedná o autorské právo, nýbrž „pouze“ o pojmově odlišné právo související 

s právem autorským.  

Nyní se zaměřím na díla, jež jsou nepochybně „jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti 

autora“ podle § 2 odst. 1 AZ, ale postrádají některý z pojmových znaků 

audiovizuálních děl. Takovým dílem může být například film složený výhradně 

z fotografií, a tedy nikoliv z obrazů vyvolávajících dojem pohybu. Nejznámějším 

                                                           
59 Jedinečností ve smyslu autorského zákona není míněna jedinečnost události, která ostatně bude 
jedinečná vždy, nýbrž jedinečnost autorského ztvárnění události. DAVID, I. Filmové právo, s. 51. 
60 Filmová teorie není v tomto rozdělování tak striktní jako zákon a tak pod skupinu vědeckých děl může 
zařadit i díla, jež byla např. autorsky sestříhána a doplněna hudbou či komentářem, což by z těchto děl už 
dělalo audiovizuální díla dle AutZ. 
61 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 587. 
62 Podle § 2 odst. 2 AutZ se pro ochranu fotografie jako fotografického díla nevyžaduje jedinečnost, ale 
postačí původnost „v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.“ 
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příkladem takového filmu je Rampa (La Jetée, r. Chris Marker, Francie 1962), ale našli 

bychom řadu podobných příkladů z oblasti experimentálního filmu.  

Dalším příkladem jsou filmy, jež nebyly vytvořeny „uspořádáním děl audiovizuálně 

užitých.“ Příklady takových děl mohou být filmy spadající do významného směru 

dokumentárního filmu nazývaného (v závislosti na zemi původu) direct cinema („přímý 

film“) či cinéma vérité („film pravda“). Jedná se o směr, který se objevil okolo roku 

1958 díky pokroku na poli filmové techniky (lehčí mobilní kamery, možnost 

zaznamenávat kontaktní zvuk) a rozvíjel se především v USA, Kanadě a Francii. 

Tvůrcům dokumentů nová technika umožňovala pracovat v malých štábech a 

bezprostředně, bez tradičního scénáře či komentáře autenticky zaznamenávat různé 

situace. Představiteli tohoto hnutí byli například Robert Drew, Richard Leacock, bratři 

Mayslesové v USA, Michel Brault v Kanadě či Jean Rouch ve Francii.63 V ideálním 

případě by v dílech směru direct cinema neměla být použita žádná díla audiovizuálně 

užitá (jako je typicky hudba, scénář, kostýmy, kulisy…), ale měla by obsahovat pouze 

bezprostřední záznam určité neinscenované situace doprovázený kontaktním zvukem 

natočeným na místě. Kromě režiséra se na takových dílech budou obvykle podílet pouze 

kameraman, střihač,64 popř. mistr zvuku. Výsledky jejich tvůrčí činnosti ovšem nejsou 

teorií bezvýhradně pokládány za díla audiovizuálně užitá, a to především proto, že se 

nejedná o díla preexistentní, oddělitelná od samotného audiovizuálního díla a použitelná 

v jiném díle, nýbrž o neodmyslitelné inherentní součásti díla a svou povahou tedy spíše 

díla spoluautorská (srov. § 8 odst. 1 AutZ).65  

Ačkoliv tedy některá audiovizuální díla (vč. některých dokumentů) nemusejí přesně 

splňovat nedokonalou zákonnou definici, tak je třeba je teleologickou interpretací 

                                                           
63 BORDWELL, D.; THOMPSON, K. Dějiny filmu, s. 499–505. 
64 Lze si však samozřejmě představit i dokumentární film složený z jednoho záběru, do nějž střihač nijak 
nezasahoval či filmy v nichž režisér působil zároveň jako kameraman. 
65 Srov. TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 598-599. DAVID, I. Filmové právo, s. 55. A opačný 
názor KŘÍŽ, Jan; HOLCOVÁ, Irena; KORDAČ, Jiří; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon: 
komentář a předpisy související. 2. vydání. Praha : Linde, 2005, s. 188-189. Jakkoliv je to z teoretického 
hlediska problematické, tak se však zařazení děl kameramana a střihače mezi díla audiovizuálně užitá jeví 
jako nevyhnutelné, neboť jejich případné spoluautorství je konzumováno nevyvratitelnou domněnkou 
autorství režiséra (viz další výklad). Tomuto výkladu nahrává také § 104 odst. 1 písm. b) AutZ, v němž je 
kameraman uveden mezi autory (nikoliv však střihač, ten by musel být podřazen pod pojem „výtvarník“) 
a rovněž jsou díla kameramana a střihače na výsledném audiovizuálním díle v praxi licencována obdobně 
jako díla audiovizuálně užitá. Srov. také koncepčně soudržnější německou právní nauku, jež považuje 
kameru a střih za spoluautorské příspěvky do díla audiovizuálního. 
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zákona mezi audiovizuální díla ve smyslu AutZ zařadit. Vždy je totiž nutné zkoumat 

nejenom přísně formální aspekty díla, ale rovněž jeho povahu, účel a způsob exploatace. 

Audiovizuální díla se dále kategorizují na díla filmová a díla vyjádřená obdobným 

způsobem jako dílo filmové, přičemž filmová díla jsou dále rozdělována na díla 

kinematografická a filmová díla televizní.66 Kinematografická díla jsou určena 

k promítání kinematografickou projekcí a filmová díla televizní nebo také televizní 

filmy jsou určeny pro vysílání televizí (od nich je nutno odlišit díla televizní jako např. 

živé vysílání, která budou spadat do skupiny děl vyjádřených obdobným způsobem jako 

dílo filmové).67 Toto, toliko doktrinálně dovozované, dělení (ač AutZ jej v § 2 odst. 1 

naznačuje) má význam především z hlediska veřejného práva.68 

 

3.2 Autorství audiovizuálního díla 

Dle § 3 odst. 1 platného AutZ je autorem audiovizuálního díla režisér. Především 

z ekonomických důvodů vyplývajících z povahy filmu a pro účely zjednodušení 

autorskoprávních vztahů se tedy neuplatní obecná zásada objektivní pravdivosti 

autorství, nýbrž nevyvratitelná domněnka autorství. Nebude se však jednat o fikci,69 

neboť režisér je dnes skutečně všeobecně přijímán jako hlavní autor audiovizuálního 

díla.70 Tato úprava vychází z 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: „Hlavní režisér kinematografického nebo audiovizuálního díla se 

považuje za jeho autora nebo jednoho z autorů. Členské státy mohou označit i jiné 

                                                           
66 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 588. 
67 Tamtéž. 
68 Srov. zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi). 
69 Za právní fikci by se toto ustanovení dalo označit, pokud bychom mluvili o výhradním autorství, 
protože režisér téměř nikdy nebude výhradním autorem díla. DAVID, I. Filmové právo, s. 91. Srov. 
TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 596, kde je toto ustanovení označeno za fikci. 
70 Zde stojí rovněž za připomenutí, že tomu tak v dějinách filmu vždycky nebylo. Režisér je sice 
označován za hlavního autora filmu již od 20. let, ale široce rozšířený a přijímaný začal být tento názor až 
v poválečné evropské filmové kultuře. BORDWELL, D.; THOMPSON, K. Dějiny filmu, s. 427. Jinak je 
tomu samozřejmě v prostředí USA s tradičně rozvinutějším studiovým systémem, kde výslednou podobu 
filmu často více definuje studio, než příslušný režisér. To může být také jedním z důvodů (vedle 
všeobecně rozdílné koncepce autorského práva), proč je za autora audiovizuálního dle zákona považován 
producent (tedy studio). USA sice spolu s přijetím Bernské úmluvy (1989) zakotvily prostřednictvím 
zákona Visual Artists Rights Act (1990) do svého právního řádu osobnostní práva autorská („moral 
rights“), ale tato se nevztahují na audiovizuální díla. DAVID, I. Filmové právo, s. 84. 
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spoluautory.“71 Zároveň dodejme, že není ani tak podstatné, kdo je jako režisér uváděn, ale 

kdo skutečně vykonával činnost režiséra (jedná se o quaestio facti).72 

Úloha režiséra (fyzická osoba) při tvorbě audiovizuálního díla spočívá v odpovědnosti za 

celkovou uměleckou stránku díla a propojení jednotlivých děl audiovizuálně užitých a 

dalších složek díla. Je nutné odlišovat postavení režiséra audiovizuálního díla od režisérů 

divadelních, rozhlasových či dabingových, kteří mají postavení výkonných umělců (podle § 

67 AutZ). Pro úpravu vztahu mezi režisérem a producentem zákon stanovuje v § 63 odst. 3 

vyvratitelnou domněnku, že režisér „poskytl výhradní a neomezenou licenci k užití 

audiovizuálního díla […], jakož i k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením 

prvotního záznamu…“ a rovněž, že se producent s režisérem „dohodl na odměně ve výši, 

která je v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy 

pro takový druh díla obvyklá.“ Zároveň je stanovena odchylka od všeobecné úpravy 

licenční smlouvy (§§ 2358 – 2389 OZ) spočívající v nemožnosti režiséra odstoupit od 

licenční smlouvy pro změnu přesvědčení podle § 2382 OZ (pokud není sjednáno jinak). 

U audiovizuálních děl AutZ stanovuje odlišnou úpravu doby trvání majetkových 

autorských práv, která se podle § 27 odst. 5 „počítá od smrti poslední přeživší z 

následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť 

vytvořené pro užití v audiovizuálním díle.“73 Tato v kontextu AutZ poněkud 

nekonzistentní úprava vychází ze směrnice Rady 93/98/EHS (viz podkapitolu 2.1).74 

Doba trvání pak odpovídá standardním 70 letům od smrti poslední z výše zmíněných 

osob (§ 27 odst. 1 AutZ). Je na místě poznamenat, že u všech audiovizuálních děl se 

nebude jednat o čtyři různé osoby a ani se tyto čtyři profese nemusejí vždy na 

audiovizuálním díle podílet. Zvláště u dokumentárních filmů bude velice často 

absentovat autor dialogů a pravidelně též autor scénáře a skladatel hudby zvlášť 

vytvořené pro užití v audiovizuálním díle. 

 

                                                           
71 Srov. německou úpravu, jež zachovává zásadu objektivní pravdivost autorství a umožňuje tak 
spoluautorství střihače a kameramana. To v ČR není možné a jediným spoluautorem audiovizuálního díla 
tedy může být další režisér, pokud pracují v tandemu. 
72 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 597. 
73 Srov. výrazně kratší dobu ochrany v minulých autorských zákonech v podkapitole 2.2. 
74 DAVID, I. Filmové právo, s. 92. 
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4. Právní povaha sociálních herc ů v dokumentárním filmu 

 

Protagonisté typického dokumentárního filmu, pro které se používá termín sociální 

herci, bezpochyby nebudou herci podle § 67 odst. 1 AutZ a nebudou jim tedy náležet 

práva související s právem autorským, tedy konkrétně práva výkonného umělce 

k uměleckému výkonu (Hlava II, Díl 1 AutZ). Nebudou totiž zcela jistě předvádět 

umělecký výkon, nýbrž ve většině případů film bude ukazovat jejich přirozené chování 

v jejich přirozeném prostředí. Ani v případě, že by taková osoba „hrála“, tedy se 

záměrně nechovala přirozeně, což ostatně nebude nic výjimečného, tak se nebude jednat 

o umělecký výkon, protože tato osoba rozhodně nebude „provádět umělecké dílo“ ve 

smyslu § 67 odst. 1. AutZ, a umělecký výkon bez uměleckého díla (či přesněji 

literárního či jiného díla uměleckého) není možný.75 Jedinou výjimkou z tohoto pravidla 

je výkon artisty (§ 67 odst. 1 poslední věta). Toto ustanovení tedy dle mého názoru 

vyřazuje z ochrany jako uměleckého výkonu např. také čistou uměleckou improvizaci, 

ať už taneční, hereckou nebo i hudební.76 

Co se týče práv výkonných umělců ve spojení s dokumentárním filmem, tak je třeba 

připomenout, že i v dokumentu mohou účinkovat herci a provádět umělecký výkon. 

Herci budou často například číst komentář k přírodopisnému filmu nebo mohou být 

přímo jeho průvodci a objevovat se i v obraze. Pokud komentář nebude mít charakter 

vědeckého díla, tak budou bezpochyby předvádět umělecké dílo (scénář filmu) a bude 

se tedy jednat o umělecký výkon. Stejně tak budou za herce z hlediska práva 

považováni i neherci, amatérští herci či chcete-li naturščici obsazovaní za účelem 

realističnosti do hraných filmů, kde se sice často pohybují ve svém přirozeném 

prostředí, ale hrají podle zadaného scénáře, a tedy předvádějí umělecký výkon. 

Tvůrce dokumentárního filmu by se rovněž mohl dostat do situace, kdy zaznamená cizí 

umělecký výkon a bude ho chtít použít ve svém filmu. Typické budou hudební 

dokumenty se živými záznamy z koncertů, ale mohl by zachytit třeba také výkonné 

umělce předvádějící výtvory tradiční lidové kultury (§ 67 odst. 1 AutZ). V těchto 

                                                           
75 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 639.  
76 U improvizací by však mohlo vzniknout původní autorské dílo. 
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případech tedy bude muset producent dokumentu kromě práv autorů k autorským dílům 

vypořádat i práva výkonných umělců. Tvůrce dokumentu totiž zaznamenává živý 

umělecký výkon a producent jej dále užívá ve formě vysílání, rozmnožování, 

rozšiřování, pronájmu, půjčování či sdělování veřejnosti, to vše podle § 71 odst. 2 AutZ 

a potřebuje tedy získat oprávnění podle § 71 odst. 1 AutZ, popř. se může spolehnout 

v odůvodněné míře na citační licenci (§ 31 AutZ), jež se na umělecké výkony použije 

obdobně jako na autorská díla podle § 74 AutZ (viz podkapitolu 7.1). Na rozdíl od 

zvukových záznamů však producent dokumentárního filmu v těchto případech nebude 

moci využít tzv. zákonnou úplatnou licenci podle § 72 AutZ. 

Sociální herci, kteří nepředvádějí žádné umělecké výkony, budou zpravidla mít pouze 

právo udílet svolení se zaznamenáním a užitím své podobizny či k zásahu do svého 

soukromí zejména podle §§ 84 až 90 OZ (více viz následující kapitolu). Pokud si to 

však sociální herec s tvůrci filmu smluví, tak samozřejmě má také nárok na odměnu77 

popř. další nároky vyplývající z inominátní smlouvy (jako je autorizace apod.). Ať už ze 

smluvních či zákonných práv sociálních herců mohou samozřejmě vznikat spory, 

z nichž některé se dostanou až před soudy (byť se mi nepodařilo objevit žádný takový 

spor, o němž by rozhodovaly české soudy). Jelikož specifické případy vyplývající 

z práva na ochranu osobnosti jsou pojednány samostatně v následující kapitole, tak zde 

uvádím pouze jeden konkrétní příklad z Francie týkající se výhradně povahy sociálních 

herců v dokumentárních filmech. 

Jednalo se o zajímavý spor mezi tvůrci filmu Být a mít (Être et avoir, r. Nicolas 

Philibert, Francie 2002) a Georgesem Lopezem, učitelem v jednotřídce na 

francouzském venkově, o němž film vypráví. Poté, co film vyhrál několik cen a sklidil i 

velice slušný komerční ohlas, hlavní protagonista odmítl návrh na vyrovnání za 

propagační aktivity spojené s uvedením filmu ve výši 37 500 EUR a požadoval, aby 

s ním bylo zacházeno jako s hercem a aby mu byl vyplacen honorář ve výši 

                                                           
77 Symbolické finanční odměňování svých sociálních herců za každý natáčecí den přiznává například 
česká dokumentaristka Helena Třeštíková. Chat s osobností: Helena Třeštíková. Týden.cz, 23. 1. 2012 
[cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/chat-s-osobnosti/helena-trestikova_415/>. 
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250 000 EUR (film měl zisk 2 miliony EUR).78 Tvrdil přitom, že jeho výukové metody 

ukázané ve filmu jsou jeho duševním vlastnictvím a že ho tvůrci oklamali, když mu 

tvrdili, že se jedná o malý výukový film, a nikoliv o komerční záležitost. Soudní spor 

však skončil pro Lopeze neúspěchem, když soud rozhodl, že ačkoliv film odhalil jeho 

výjimečné schopnosti a výukové metody, tak žádné z těchto kvalit nemohou být 

chráněny jako duševní vlastnictví a že nelze požadovat odměnu za pouhé bytí před 

kamerou.79 Jeho druhé tvrzení ohledně klamání soud zamítl s poukazem na to, že Lopez 

se spolu s žáky zúčastnil festivalu v Cannes, kde opakovaně vyjadřoval svou 

spokojenost s úspěchem filmu.80 Nutno dodat, že opačné soudní rozhodnutí by 

zpochybnilo samou podstatu dokumentární tvorby a mělo by na tvůrce dokumentů 

kromě negativního tvůrčího dopadu také dopad ekonomický, vzhledem k poměrně 

nízkým rozpočtům dokumentárních filmů.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 GENTLEMAN, Amelia. Defeat for teacher who sued over film profits. The Guardian. Londýn : 
Guardian News and Media, 29. 11. 2004. [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.theguardian.com/world/2004/sep/29/france.film>. 
79 Tamtéž. 
80 Heslo „To Be and to Have“. Wikipedia,  [nedatováno], [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/To_Be_and_to_Have>. 
81 GENTLEMAN, Amelia. Defeat for teacher who sued over film profits. The Guardian. Londýn : 
Guardian News and Media, 29. 11. 2004. [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.theguardian.com/world/2004/sep/29/france.film>. 
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5. Ochrana osobnosti a dokumentární film 

 

Práva lidí, kteří byli vyfoceni či natočeni na film, se řeší již od samého vynálezu 

fotografie a kinematografu.82 S problematikou osobnostních práv se samozřejmě lze 

setkat i v hraném filmu, a to například u děl, která jsou natočena podle životů 

skutečných osobností nebo jsou jimi inspirovaná. Mnohem důležitější však bude tato 

právní oblast pro dokumentární film, kde tvůrci zpravidla natáčejí skutečné lidi a 

kriticky se zabývají reálnými problémy. Mnohdy pak některá ze zobrazených osob 

(nejen fyzická, ale v určitém rozsahu i osoba právnická – srov. § 135 OZ) může dospět 

k názoru, že daný dokumentární film porušuje její osobnostní práva. Než se však budu 

konkrétně zabývat aplikací práva na ochranu osobnosti v kontextu dokumentárního 

filmu, tak shrnu obecné základy, na nichž je tato úprava postavena a uvedu, jaká 

ustanovení budou klíčová. 

 

5.1 Ochrana osobnosti 

V případě sporů o ochranu osobnosti obvykle dochází ke konfliktu několika základních 

práv a svobod zakotvených v ústavním pořádku ČR. Na jedné straně stojí svoboda 

umělecké tvorby obsažená v čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“), svoboda projevu podle čl. 17 LZPS a popř. také právo k výsledkům tvůrčí 

duševní činnosti podle čl. 34 LZPS. Na opačné straně pak stojí především právo na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti podle čl. 10 LZPS, jež bývá 

shrnováno pojmem ochrana osobnosti a je dále rozvedeno v §§ 77–117 OZ a 

                                                           
82 Tímto tématem se zabývá i Jan Heller v jedné z prvních odborných právnických studií věnovaných 
filmu, které na území Česka vyšly: „Zevnější podoba osoby lidské, čili její obraz jest součástí práva 
osoby. Tu naskýtá se tedy otázka, je-li majiteli a provozovateli kinematografických představení dovoleno, 
aby kteroukoli osobu 1. fotografoval na film kinematografický čili kinematografoval tak, že toho filmu 
s řadou obrazů této osoby možno užíti pro projekční apparát kinematografický ku předvádění neb 
ukazování živého obsahu před obecenstvem. 2. Je-li dovoleno pak toto skutečné veřejné předvádění neb 
představování tohoto živého obrazu osoby projekčním aparátem kinematografickým.“ HELLER, J. Úvod 
do práva kinematografu, s. 151. Heller dále uvádí případ z roku 1905, kdy kinematograf zachytil lidi 
vycházející z kostela St. Just v Narbonně. Jedna z natočených osob pak žalovala autora záznamu, ale soud 
tuto žalobu zamítl, „neboť žalobce dal alespoň mlčky svoje svolení, ježto se z proudu nevzdálil, i když 
viděl, že se apparat na kostel řídí.“   HELLER, J. Úvod do práva kinematografu, s. 166  
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v některých dalších zákonech,83 a popř. také právo na nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí podle čl. 7 odst. 1 LZPS či právo na respektování rodinného a soukromého 

života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„EÚLP“). Co se týče ochrany osobnosti, tak je dále zásadní generální klauzule v § 81 

OZ, z níž je třeba při aplikaci práva na ochranu osobnosti vždy vycházet, a dále nároky 

vyplývající ze zásahu do osobnosti člověka v § 82 OZ (nárok zápůrčí, nárok 

odstraňovací,84 postmortální ochrana85). 

Aby došlo k porušení práv na ochranu osobnosti, postačí pouhé ohrožení práv chráněné 

osoby a nemusí tedy nutně dojít ke škodlivému následku. Rovněž se nevyžaduje 

zavinění narušitele a porušení práv se tedy zkoumá objektivně. Porušení však vždy musí 

překročit určitou tolerovatelnou míru.86 Jinými slovy zájem na ochraně osobnostních 

práv musí převážit nad svobodou projevu a umělecké tvorby.87 Ochrana osobnosti totiž 

rozhodně není absolutní, jelikož existuje řada korektivů nejen v OZ a dalších zákonech, 

ale také dovozených z judikatury Ústavního soudu. Pro účely práce bude zcela zásadní 

§ 89 OZ, v němž jsou stanoveny zákonné licence pro pořízení a použití podobizny nebo 

zvukového či obrazového záznamu, a to konkrétně vědecká, umělecká a zpravodajská 

licence, které byly nově doplněny dalšími licencemi podle § 88, z nichž by se mohla 

dokumentárních filmů týkat zejm. licence pro případ, že „někdo veřejně vystoupí 

v záležitosti veřejného zájmu.“ Tyto zákonné důvody k zásahu do osobnostních práv 

však nesmí být využity „nepřiměřeným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy 

člověka“  podle § 90 OZ. Zároveň je třeba říct, že všichni lidé nepožívají stejné úrovně 

ochrany osobnosti – některé skupiny jsou chráněny více (např. děti na základě čl. 16 

                                                           
83 Např. v zákoně č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon), v zákoně č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů či v §§ 180-184 TZ. 
84 Vedle těchto zvláštní nároků však nejsou vyloučeny ani obecné občanskoprávní nároky, tedy náhrada 
nemajetkové újmy, náhrada škody a nárok z bezdůvodného obohacení. Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. 
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 475-480 
(dále citováno jako „LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I“). 
85 I pro potřeby dokumentárního filmu je třeba si uvědomovat, že ochrana osobnosti nekončí smrtí a že se 
jí může domáhat kterákoliv z osob blízkých zemřelého člověka. Postmortální ochrana je však zpravidla 
užší, než obecná ochrana osobnosti. 
86 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Vydání neuvedeno. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2012, s. 194. 
87 Obecně je však přijímáno, že v případě konfliktu osobnostního práva se speciální autorskoprávní 
ochranou je třeba jako nadřazené posoudit právo osobnostní. DAVID, I. Filmové právo, s. 173. 
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Úmluvy o právech dítěte88) a jiné jsou zase povinny strpět větší zásah do soukromí a 

větší míru kritiky (např. osoby veřejně činné, zvláště potom politici89).  

V případech, které nebudou spadat pod zákonné licence, je třeba získat svolení dotčené 

osoby, které je svou povahou jednostranný právní úkon vylučující protiprávnost zásahu. 

Osoba udělující svolení však může podle § 87 odst. 1 OZ svolení kdykoliv odvolat, a to 

i tehdy, pokud bylo uděleno na dobu určitou. Pokud však odvolá osoba souhlas udělený 

na dobu určitou, aniž by to odůvodňovala „podstatná změna okolností nebo jiný 

rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil“ 

(§ 87 odst. 2 OZ). 

Co se týče konkrétních práv shrnovaných pod pojem ochrana osobnosti, tak film může 

zasahovat zejména do práva fyzické osoby na jméno,90 na podobu,91 na projevy osobní 

povahy, na čest a důstojnost resp. vážnost a do práva na soukromí.92 

 

5.2 Ochrana osobnosti v dokumentárním filmu 

Zatímco právní úprava účinkování herců v hraném filmu se bude řídit ustanoveními 

AutZ upravujícími umělecké výkony výkonných umělců (§§ 67–74 AutZ) a na 

uzavírání smluv mezi producentem a herci pak bude dopadat obecná úprava licence 

v OZ (§§ 2358–2389), tak na účinkování sociálních herců v dokumentárních filmech 

tyto normy dopadat nebudou, pouze v jistých případech lze uvažovat o analogickém 

použití úpravy licence (viz níže). Jak už bylo řečeno v kapitole 4, tak sociální herci totiž 

obvykle neprovádějí žádné umělecké výkony, na něž by se mohla vztahovat 

                                                           
88 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3770/2011 ze dne 12. 12. 2012 ve věci syna Ivety 
Bartošové. Tento princip zvýšené ochrany dětí vnímají i tvůrci dokumentů, a tak v některých filmech 
rozmazávají dětské obličeje – např. viz rozmazané obličeje dětí Andreje Babiše ve filmu Český žurnál: 
Matrix AB (r. Vít Klusák, ČR 2015). 
89 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 367/03 ze dne 15. 3. 2005 (Rejžek vs. Vondráčková), 
usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 11/04 ze dne 17. 2. 2005, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 
Cdo 923/2044 ze dne 19. 11. 2004, usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1174/2007 ze dne 29. 11. 
2007 či rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Oberschlick proti Rakousku ze dne 1. 7. 
1997. 
90 Srov. např. známý spor mezi vdovou po prof. Filipovi a tvůrci seriálu Návštěvníci (r. Jindřich Polák, 
Československo 1983) shrnutý v ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Vydání neuvedeno. Plzeň : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 195. 
91 Zde může jít např. o použití podoby pro reklamní účely. DAVID, I. Filmové právo, s. 175. 
92 Poslední dvě možnosti se budou týkat i právnických osob (srov. § 135 OZ – „kdo bez zákonného 
důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí“). 
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autorskoprávní ochrana. Namísto toho jsou sociální herci chráněni toliko všeobecnými 

právy na ochranu osobnosti nastíněnými výše. 

Producent dokumentárního filmu tedy nebude se sociálními herci obvykle uzavírat 

licenční smlouvu, nýbrž od nich bude potřebovat jednostranné svolení k zachycení (§ 84 

OZ) a rozšiřování podoby (§ 85 OZ) a k pořizování, využívání a šíření zvukových nebo 

obrazových záznamů93 soukromí osoby (§ 86 OZ) či s nimi bude uzavírat inominátní 

smlouvu. Toto svolení však nebude potřebovat v případech, na které dopadá umělecká, 

popř. zpravodajská či jiná licence. U zákonných licencí se v případě dokumentů bude 

jednat zejména o případy natáčení na veřejnosti, kdy tvůrci dokumentárního filmu např. 

pořídí záběry náhodných chodců na ulici. V tomto a obdobných případech půjde o 

přiměřený způsob pořízení a použití zvukově obrazového záznamu, který nejspíše 

nebude v rozporu s oprávněnými zájmy člověka, a navíc se nebude jednat ani o zásah 

do soukromí podle § 86 OZ. 94 

Ve většině ostatních případů však tvůrci dokumentárních filmů budou svolení 

potřebovat, přičemž však zákon nestanovuje nutnou formu souhlasu. Lze tedy uvažovat 

nejen o písemné a ústní formě (producenti dokumentárních filmů například potvrzují 

praxi natáčení souhlasu na kameru těsně před rozhovorem), ale rovněž o konkludentním 

souhlasu s pořízením záznamu. O konkludentní souhlas (tedy souhlas chováním) se 

může jednat v případě, kdy náhodný kolemjdoucí poskytne na kameru rozhovor a může 

i při průměrném rozumu (srov. § 2 odst. 1 OZ) podle různých vodítek nebo 

poskytnutých informací odhadnout, že tento rozhovor bude použit v dokumentárním 

filmu. Spoléhat se však na konkludentní souhlas může být zrádné, neboť zachycená 

osoba by mohla při odvolání svého souhlasu argumentovat tím, že nebyla dostatečně 

informována o účelu natáčení (např. si mohla myslet, že se jedná o zpravodajství a 

nikoli o dokumentární film).  

Jiná bude samozřejmě situace v případě skryté kamery či mikrofonu, kdy z povahy věci 

ve většině případů nebude možné získat svolení natáčené osoby. Tento záznam může 

být pořízen, pokud jej bude možné odůvodnit některou ze zákonných licencí. V případě 

                                                           
93 Ačkoliv zvukově obrazový záznam není výslovně zmíněn, tak doktrinální výklad sem zařazuje i 
zvukově obrazový (tedy i filmový) záznam. LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I, s. 528. 
94 Lze si však představit i výjimečné případy, kdy by se jednalo o zásah jak do oprávněných zájmů, tak do 
soukromí člověka, např. pokud by byl člověk zachycen ve společnosti tajné milenky či milence. 



34 

 

dokumentárního filmu bude přicházet v úvahu především licence umělecká, popř. 

zpravodajská podle § 89 OZ, ale nově také licence podle § 88 OZ (veřejné vystoupení 

v záležitosti veřejného zájmu). V praktickém případě by vždy došlo k poměřování 

svobody projevu a umělecké tvorby s právem na ochranu osobnosti a bylo by 

zkoumáno, zda nedošlo k porušení oprávněných zájmů člověka95 podle § 90 OZ a také, 

zda mohl umělec či zpravodaj dosáhnout sledovaného účelu jinak.  

Ztíženou pozici by měl tvůrce dokumentárního filmu zejména v případech, kdy by se 

nejednalo o veřejně činnou osobu, popř. pokud by navíc šlo o dítě (viz výše) a rovněž, 

pokud by pořizováním záznamu zasahoval do cizího soukromí. Natáčení skrytou 

kamerou na veřejnosti je totiž snáze odůvodnitelné uměleckým či zpravodajským 

účelem a zákon poskytuje člověku obecně vyšší míru ochrany osobnosti, pokud se 

nachází ve svém soukromí (srov. § 86 OZ). Pro účely dokumentárního filmu lze rovněž 

uvažovat o pořízení záznamu skrytou kamerou a následném získání svolení 

k rozšiřování záznamu. Tak bude naplněn účel, kterým může být u dokumentárních 

filmů získání autentických záběrů, ale zároveň budou šetřena osobnostní práva osob.96 

V případě, že osoba odmítne udělit svolení, tak stále připadá v úvahu možnost 

rozmazání jejího obličeje a pozměnění hlasu tak, aby nebylo možné určit její totožnost 

(srov. § 84 OZ).97 

Když se vrátím k obvyklejšímu způsobu natáčení dokumentárních filmů, tedy nikoliv 

skrytou kamerou, tak se tvůrci mohou dostat do situace, kdy sice fyzická osoba předem 

udělí svolení k pořízení a rozšiřování záznamu, ale po zhlédnutí filmu zjistí, že ji film 

nevykresluje podle jejích představ. V takovém případě může osoba podle zmiňovaného 

§ 87 odst. 1 OZ svolení kdykoliv odvolat i tehdy, pokud bylo poskytnuto na dobu 

určitou, a jestliže se jí podle § 87 odst. 2 OZ podaří prokázat, že je odvolání jejího 

                                                           
95 Oprávněným zájmem samozřejmě nebude např. zájem na utajení trestné činnosti (např. pokud bude 
skrytou kamerou  zaznamenáno podplácení). 
96 V praxi bývá časté, že tyto osoby svolení udělují, přičemž jejich pohnutka spočívá většinou v tom, že 
„se chtějí vidět“ ve vysílání (viz humorné pořady jako Šprťouchlata (Just Kidding!, r. různí, Austrálie 
1992-1996), jejichž cílem je „nachytat“ náhodné kolemjdoucí). 
97 Pro použití skryté kamery či mikrofonu srov. DAVID, Ivan. Protagonista dokumentu a skrytá kamera. 
Internetový blog časopisu Dok.revue. 24. 9. 2015. [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dokrevue.cz/blog/protagonista-dokumentu-a-skryta-kamera>. A rovněž čl. 16 odst. 16.13-
16.16. ČESKÁ TELEVIZE, Kodex ČT, čl. 16 Pravidla při natáčení. Česká televize, [nedatováno], [cit. 
2015-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-16-pravidla-pri-
nataceni/>.  
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souhlasu odůvodněno podstatnou změnou okolností nebo jiným rozumným důvodem, 

tak dokonce ani nebude muset nahradit škodu vzniklou producentovi dokumentárního 

filmu (která může být rozsáhlá) a dokonce ani vracet honorář, pokud byl vyplacen. 

Pokud bylo svolení poskytnuto na dobu neurčitou, tak nemá nabyvatel svolení nárok na 

náhradu škody v žádném případě.  

Toto ustanovení samozřejmě představuje pro tvůrce dokumentů značné nebezpečí,98 

avšak vždy bude záležet, k čemu konkrétně dal protagonista svolení. Bude tedy na místě 

svolení osoby formulovat tak, aby v případě jeho odvolání svolení nebylo možné mluvit 

o podstatné změně okolností nebo jiném rozumném důvodu podle § 87 odst. 2 OZ99 a 

producent tak měl nárok alespoň na náhradu vzniklé škody, jelikož zjevně došlo 

k porušení jeho legitimního očekávání. Jinými slovy, v zájmu producenta bude, aby 

byla osoba udělující souhlas dopředu srozuměna s tím, že ji film může vykreslit 

v kritickém či nelichotivém světle. 

Další možností řešení tohoto problému je uzavření inominátní smlouvy obdobné 

smlouvě licenční. Toto se bude nabízet zvláště v případech, kdy sociální herec dostává 

za své účinkování zaplaceno (a zejm. v případě již zmíněných reklam). Analogické 

použití úpravy licenční smlouvy v OZ je však značně problematické, neboť samotná 

podoba člověka a jeho osobnost nejsou považovány za předmět duševního vlastnictví 

(srov. § 2358 odst. 1 OZ). Přesto bývá v některých případech taková kvazilicenční 

smlouva uzavírána, a to právě z důvodu ochrany před snadnou odvolatelností svolení. 

Tato praxe by však mohla být soudem posouzena jako obcházení zákona. 

Navzdory tomu, že osoby zobrazené v dokumentárních filmech nejsou často se svým 

obrazem spokojené, tak v ČR téměř nedochází k soudním sporům z dokumentárních 

filmů100 a má to různé důvody. Tím hlavním je bezpochyby to, že dotčené osoby 

nechtějí přivádět k filmu další pozornost. Dokumentární filmy totiž obvykle nemívají 
                                                           
98 A nejen pro ně, ale např. také pro tvůrce reklam. 
99 Povinnost k náhradě škody však bude vykládána restriktivně, neboť se jedná o výjimku z obecného 
principu svobodné odvolatelnosti souhlasu. LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I, s. 532. 
100 V poslední době se schylovalo k soudnímu sporu ohledně ochrany osobnosti např. u filmů Show! (r. 
Bohdan Bláhovec, ČR 2013) nebo Český žurnál: Svobodu pro Smetanu (r. Vít Klusák, Filip Remunda, 
ČR 2012). Show! představuje vhled do dívčí skupiny 5Angels a téměř diktátorské praktiky manažera 
skupiny a zároveň otce jedné z dívek Michala Mertla. Český žurnál: Svobodu pro Smetanu zase mapuje 
případ řidiče Romana Smetany, který byl odsouzen za přimalování tykadel politikům (mj. Ivanu 
Langerovi, který v dokumentu rovněž vystupuje). Ani jeden z těchto případů však nedošel dále, než 
k zaslání předžalobní upomínky producentům. 
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vysokou sledovanost v televizi ani návštěvnost v kinech a je pravděpodobné, že 

v případě publicity vyplývající ze soudního sporu by zájem o dokument výrazně vzrostl. 

Zatímco film by získal žádoucí pozornost, tak žalující strana by navíc kvůli vedení 

sporu s umělci mohla být na veřejnosti vnímána ještě negativněji. 

Komerční výhoda větší publicity pro film by samozřejmě neplatila v případě, že by se 

žalobci podařilo dosáhnout vydání předběžného opatření a film tak „zastavit“ ještě před 

jeho uvedením. K vydání předběžného opatření však dochází zejména v jednoznačných 

případech a je málo pravděpodobné, že by bylo vydáno v takto specifickém sporu, jenž 

se dotýká základních lidských práv a svobod a zároveň nebyl před soudem řešen. Lze 

tedy říct, že producenti dokumentárních filmů se vedle zákonných licencí a pečlivé 

formulace svolení protagonistů či uzavírání kvazilicenční smlouvy spoléhají také na 

zásadu nemo iudex sine actore (bez žalobce není soudce). Někteří tvůrci se rovněž snaží 

se sociálními herci preventivně konzultovat průběžné sestřihy a vysvětlovat jim účel 

zařazených záběrů, což je ideální postup nejen z hlediska právní opatrnosti, ale též 

z hlediska etiky. 

Jak už jsem naznačoval výše, určitou osobnostní ochranu požívají i právnické osoby, 

byť je samozřejmě výrazně užší než u fyzických osob. Podle § 135 odst. 2 OZ 

právnické osobě náleží ochrana před zásahem do její pověsti nebo soukromí, přičemž 

podobně jako u fyzických osob je zde korektiv v podobě zákonných licencí, které však 

mohou být využity, pouze pokud zásah nebude v rozporu s oprávněnými zájmy 

právnické osoby. Jelikož OZ pracuje s teorií fikce právnických osob, tak není zcela 

jasné, co je míněno soukromím právnické osoby.101 Naopak si lze živě představit, že 

nějaký dokumentární film zasáhne do pověsti právnické osoby, a to kupříkladu tehdy, 

když manipulativně pomocí střihu vykreslí právnickou osobu v negativním světle 

neodpovídajícím realitě, popř. když uvádí o právnické osobě nepodložené spekulativní 

údaje.102 Situace samozřejmě bude jiná v případě, že dokumentární film investigativně 

odhaluje skutečné nekalé praktiky právnické osoby: tehdy samozřejmě nepůjde o 

                                                           
101 Srov. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014, sv. 1, 
s. 467. Zde je dokonce navrhováno, že se jedná o legislativně technickou chybu. 
102 Kupříkladu se údajně schyluje k žalobě ze strany Vinohradské nemocnice proti tvůrcům aktuálního 
dokumentu Český žurnál: Pět zrození (r. Erika Hníková, ČR 2015), který nelichotivě zobrazuje prostředí 
tamější porodnice. Je však otázka, zda skutečně k žalobě dojde nebo jako v ostatních případech převáží 
zájem na co nejmenší publicitě snímku. 
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oprávněný zájem právnické osoby a tvůrci se tak budou moci spolehnout na 

zpravodajskou popř. uměleckou licenci. 

V extrémních případech zásahů do osobnostních práv (srov. subsidiarita trestní represe) 

bude samozřejmě připadat v úvahu i trestní odpovědnost podle §§ 180 an. TZ, zejména 

pak trestný čin pomluvy (§ 184 TZ). 

 

5.3 Ochrana osobnosti a dokumentární film v judikat orní praxi USA 

Vzhledem k absenci české judikatury k ochraně osobnosti v dokumentárním filmu se 

nyní pro dokreslení podívám na tři zajímavé případy z USA, kde bývají tyto spory 

oproti ČR poměrně časté, a vzhledem k tomu, že právo na ochranu osobnosti má do 

velké míry přirozenoprávní povahu, tak mohou naznačit i to, jak by podobné případy 

řešily české soudy. 

Slavným případem je kontroverzní film Titicut Follies (r. Frederick Wiseman, USA 

1967), který autenticky a mnohdy naturalisticky popisuje prostředí Státní nemocnice 

Bridgewater v Massachusetts, jež slouží pro duševně choré pachatele trestných činů. 

Kromě cenzurních snah ze strany úřadů a následných soudních sporů z nich 

vyplývajících byli distributoři tohoto dokumentu žalováni čtyřmi dozorci tohoto ústavu 

pro urážku na cti a zásah do soukromí (Cullen v. Grove Press). Dozorci tvrdili, že byli 

oklamáni filmaři, když jim nebylo sděleno, o jaký typ filmu se jedná a jakým způsobem 

budou záběry s nimi použity. Dále tvrdili, že film „nepodává pravdivé a vyvážené 

svědectví o podmínkách v Bridgewater, ale naopak tamní podmínky zkresluje, když 

zdůrazňuje podivnosti a neukazuje jiné aspekty, jež by vysvětlily představované scény a 

zasadily by je do správného kontextu.“103 Na základě různých posudků, svědectví a 

prohlášení soud dospěl k závěru, že film záměrně nefalšoval ani nepřekrucoval fakta. 

Rovněž shledal, že dozorci souhlasili s natáčením, neboť záběry byly pořizovány 

zblízka a dozorci tak vždy věděli o přítomnosti kamery.104 Tento rozsudek potvrzuje, že 

                                                           
103 „…the film does not give a true and balanced impression of conditions at Bridgewater but distorts 
conditions thereby emphasizing the bizarre and failing to show other aspects that would explain the 
scenes that are portrayed and thus put them in proper context.“ United States District Court for the 
Southern District of New York, Cullen v. Grove Press. Dostupný z WWW:  
<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/276/727/1461254/>. 
104 Tamtéž. 
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tvůrce dokumentárního filmu by neměl být právně odpovědný pouze za výběr a střih 

natočeného materiálu,105 pokud záměrně nefalšuje či nepřekrucuje fakta a pokud získá 

od natáčených subjektů svolení. Nicméně přesto byla nakonec z podnětu vlády státu 

Massachusetts celonárodní distribuce tohoto filmu zakázána, a to kvůli narušení 

soukromí a důstojnosti vězňů.106 Ačkoliv měl Wiseman souhlas všech natáčených vězňů 

či jejich opatrovníků (v tomto případě ředitele ústavu), tak soud přihlédl především 

k tomu, že Wiseman nesplnil několik podmínek uděleného souhlasu.107 Na jednom 

případu a dvou rozsudcích je tedy možné vidět, kde leží hranice toho, co je ještě 

v souladu s právem na ochranu osobnosti a co už je jeho porušením. 

Dalším známým sporem protagonisty dokumentárního filmu s jeho tvůrci je případ 

Westmoreland v. CBS týkající se televizního dokumentu The Uncounted Enemy: A 

Vietnam Deception (r. neuvedeno, USA 1982). Tento film naznačoval, že generál 

William Westmoreland během války ve Vietnamu záměrně podceňoval množství 

nepřátelských vojáků, aby vytvořil zdání pokroku ve válce, přestože k žádnému 

nedocházelo. Westmoreland žaloval televizní stanici CBS pro pomluvu, když tvrdil, že 

reportéři pokládali zaujaté a neobjektivní otázky, že při střihu byly použity jen krátké 

nevypovídající útržky z rozhovorů a že byly zpovídány pouze osoby, které podpořily 

názor CBS. Rovněž tvrdil, že v tomto jednání lze hledat zlý úmysl (angl. actual malice, 

srov. precedent New York Times Co. v. Sullivan z roku 1964). Televize však na svou 

obranu mimo jiné předvolala jako svědky vojenské důstojníky vystupující ve filmu, 

kteří potvrdili, že jejich kritika Westmorelanda byla ve filmu znázorněna věrně. Soud 

prvního stupně usoudil, že Westmorelandovi se nepodařilo prokázat zlý úmysl 

reportérů, jehož prokázání je v případech pomluvy veřejně činných osob naprosto 

zásadní.108 

                                                           
105 U dokumentárního filmu se zpravidla jedná o desítky hodin záznamu. Tvůrci Titicut Follies například 
natočili 80 000 stop filmu, z nichž použili pouze 3 200 stop (film má stopáž 84 minut). 
106 Ve filmu je například zachyceno, jak se vězni musejí veřejně svlékat, jak jsou nuceni k jídlu či 
ponižováni dozorci.  
107 Srov. Massachusetts Supreme Judicial Court, Commonwealth v. Wiseman. Dostupný z WWW: 
<http://law.justia.com/cases/massachusetts/supreme-court/1969/356-mass-251-2.html> Bylo to vůbec 
poprvé, kdy byl nějaký film v USA zakázán z jiného důvodu, než je obscenita, nemorálnost či národní 
bezpečnost. 
108 United States District Court for the Southern District of New York, Westmoreland v. CBS INC. 
Dostupný z WWW: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/596/1170/1676298/>. 
Westmoreland nakonec vzal žalobu zpět ještě před pravomocným rozhodnutím sporu. 
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Zajímavým případem z nedávné doby, který se netýká jen ochrany osobnosti, ale též 

samotného pojmu dokumentární film, je spor Psenicska v. Twentieth Century Fox Film 

Corp z roku 2009 ohledně filmu Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku 

slavnoj kazašskoj národu (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit 

Glorious Nation of Kazakhstan, r. Larry Charles, USA 2006).109 Tento film je založen 

na premise, že se fiktivní postava kazašského reportéra Borata (Sacha Baron Cohen) 

setkává se skutečnými obyvateli USA a kromě humorného efektu tohoto kulturního 

střetu je rovněž usvědčuje z předsudků, xenofobie a netolerance k odlišnostem. Jádro 

sporu spočívalo v tom, že tvůrci filmu získali od protagonistů z řad amerických 

obyvatel předem svolení k použití záběrů ve filmu natočeném v „dokumentárním stylu“, 

přičemž se tito lidé se domnívali, že se skutečně jedná o dokumentární film a Borat je 

skutečný kazašský reportér. Žalobci tvrdili, že film není natočen v dokumentárním stylu 

a že došlo k narušení jejich soukromí a zneužití totožnosti. Soud však shledal, že 

ačkoliv je Borat fiktivní postava, tak je film nepochybně natočen v dokumentárním 

stylu, jelikož se v něm objevují rozhovory se skutečnými lidmi a jsou v něm 

zaznamenány skutečné události.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
109 O možné právní odpovědnosti vyplývající z tohoto a dalších „klamavých“ dokumentárních filmů viz 
PODLAS, K. Artistic Licence or Breach of Contract? 
110 ZAVIN, Jonathan. Psenicska v. Twentieth Century Fox Film Corporation. Lexology, 25. 11. 2009 [cit. 
2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8306a2fb-d399-418b-928c-24d737e76190>. 
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6. Svoboda projevu a dokumentární film 

 

Další otázkou spjatou s dokumentární tvorbou je svoboda projevu a její hranice (čl. 17 

LZPS), která však již oproti primárnímu zaměření práce zasahuje především do oblasti 

veřejného práva, a proto zde jen stručně nastíním základní problematiku, možné dopady 

na tvůrce dokumentárních filmů a zmíním některé případy z českého prostředí. 

Diskutabilní budou především situace, kdy tvůrce zaznamená něčí problematický projev 

či chování a pak ho použije ve svém díle. Jak bude rozvedeno níže, tak pouze ve 

výjimečných případech může přicházet v úvahu trestněprávní odpovědnost a mnohem 

častěji odpovědnost správněprávní. 

Tvůrce dokumentárního filmu může například zaznamenat někoho, kdo svým projevem 

naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu (např. hanobení národa, rasy, 

etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku 

(dále jen „TZ“), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich 

práv a svobod podle § 356 TZ nebo podpora hnutí směřujícího k potlačení práv a 

svobod člověka podle § 403 TZ) a následně jeho projev zařadí do dokumentárního 

filmu. Stejně jako v jiných případech bude vždy posuzován každý podobný případ 

individuálně a trestněprávní odpovědnost se obvykle omezí na původce samotného 

projevu. Lze si však představit i extrémní případ, kdy by tvůrce dokumentárního filmu 

mohl být trestněprávně odpovědný jako účastník některého ze jmenovaných trestných 

činů. Šlo by zejména o situaci, kdy by tvůrce byl sám členem hnutí směřujícího k 

potlačení práv a svobod člověka a aktivně by se podílel na šíření filmu manipulujícího 

s fakty, který by podněcoval k nenávisti vůči skupině osob či by hanobil národ, rasu 

nebo etnikum (srov. § 355 odst. 2 písm. b) TZ a § 356 odst. 3 písm. a) TZ). 

Konkrétní posouzení takového případu a jeho analýza však spadá do oblasti trestního 

popř. ústavního práva, kterými se v této práci primárně nezabývám. Pro účely práce je 

podstatné zdůraznit, že tvůrce dokumentu by neměl být odpovědný za zaznamenané 

výroky zejména v případech, kdy je účelem filmu kritika, ale také třeba pouhá 

observace či objektivní popis určitého sociálního fenoménu (např. rasismu). Pro 

srovnání uvádím hojně citovaný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Jersild 
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proti Dánsku ze dne 23. 9. 1994. V tomto případě se jednalo o reportéra dánské televize 

Jense Olafa Jersilda, který natočil v roce 1985 s několika mladými členy kodaňského 

rasistického spolku „zelených bund“ („grønjakkerne“) rozhovory, v nichž tito mladíci 

prezentují své silně xenofobní a rasistické názory. Kromě mladíků byl dánským soudem 

odsouzen i reportér, a to k peněžitému trestu ve výši 1000 dánských korun (či 

alternativě k pěti dnům odnětí svobody). Ačkoliv Evropský soud pro lidská práva 

potvrdil, že výroky mladíků nespadají pod ochranu svobody projevu podle čl. 10 EÚLP, 

tak usoudil, že postihováním reportéra za jejich šíření by byl vážně ohrožen přínos tisku 

ke svobodné debatě, která je ve veřejném zájmu, a trest posoudil jako neproporcionální. 

Zároveň byl zohledněn kontext celého vysílání, v němž byli mladíci jasně označeni za 

extrémisty a jehož účelem nebylo podporovat názory mladíků, ale spíše přitáhnout 

pozornost k vážnému společenskému tématu a částečně i mladé rasisty zesměšnit.111 

V případě televizního vysílání dokumentárních filmů však bude častěji než 

trestněprávní odpovědnost připadat v úvahu správní dozor vykonávaný Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“) podle zákona č. 231/2001 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jedná se však samozřejmě o 

odpovědnost provozovatele vysílání, který bude riskovat případnou sankci v podobě 

pokuty od RRTV podle § 60 zákona č. 231/2001 Sb., a nikoliv o odpovědnost 

samotných tvůrců. Zejména půjde o případy vysílání dokumentárních filmů, které 

„propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který 

je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním“; „obsahují podprahová 

sdělení“ ; „mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 

tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí“; „mohou utvrzovat stereotypní 

předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin“ a další podle 

§ 32 zákona č. 231/2001 Sb. 

Nebudu dále zabíhat do podrobností veřejnoprávní úpravy, ale pouze zmíním několik 

příkladů z poslední doby, kdy RRTV posuzovala dokumentární filmy. V roce 2014 se 

například zabývala dokumentárním seriálem o sériových vrazích Zrozeni k zabíjení? 

(Born to Kill?, r. různí, Velká Británie 2005). Bylo shledáno, že pořad „lí čí extrémní 

deviantní násilné a sexuální jednání obrazem a slovem s otevřeností nepřiměřenou pro 
                                                           
111 Evropský soud pro lidská práva, Jersild proti Dánsku, rozsudek ze dne 23. 9. 1994. Dostupný 
z WWW: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57891>. 
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dětského diváka“, a byla stanovena lhůta k nápravě podle § 59 zákona č. 231/2001 

Sb.112 Naopak v případě dokumentární reality show Třída 8. A (r. Braňo Špaček, ČR 

2014), na niž si otevřeným dopisem stěžovaly některé neziskové organizace mj. pro 

utvrzování stereotypních předsudků o romské populaci, neshledala RRTV žádné 

pochybení, které by mělo legislativní oporu. Dokumentární reality show totiž podle 

RRTV nedeformovala realitu, neakcentovala různé prvky v rozporu s realitou ani 

nepředstavovala stereotypní pohled na realitu a spíše než na problém soužití s Romy, 

poukazovala na problém českého školství spočívající v segregovaných třídách.113  

V případě jiného dokumentárního filmu však RRTV už pokutu udělila a případ se dostal 

až k Nejvyššímu správnímu soudu. Jednalo se o časosběrný dokument (Ne)snesitelná 

lehkost Stodolní (r. Jaroslav Večeřa, ČR 2005) pojednávající o fenoménu populární 

ostravské ulice Stodolní. RRTV rozhodnutím sp. zn. 2008/636/HOL/ČTV č. j. 

hol/6766/08 ze dne 27. 8. 2008 udělila České televizi pokutu 400.000 Kč pro porušení 

§ 32 odst. 1 písm. g)114 zákona č. 231/2001 Sb. zejm. s poukazem na to, že film 

odvysílaný v dopoledních hodinách obsahuje negativní společenské jevy (aplikace 

drogy pervitinu šňupáním, pití alkoholu a scény se sexuálním podtextem) bez 

patřičného komentáře či hodnocení a může tak ohrozit psychický a mravní vývoj dětí. 

Česká televize na svou obranu mj. uváděla, že pořad sloužil jako prevence těchto jevů. 

Rozhodnutí RRTV bylo nejdříve zrušeno Městským soudem v Praze rozsudkem č. j. 

8 Ca 495/2008-29 ze dne 29. 6. 2009 pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku 

důvodů rozhodnutí. Tento rozsudek byl však později zrušen Nejvyšším správním 

soudem rozsudkem č. j. 7 As 64/2009-48 ze dne 14. 1. 2010, který se přiklonil 

k argumentaci RRTV a uvedl, že preventivní působení pořadu samo o sobě 

„neospravedlňuje odvysílání drastických, násilných, sexuálních či jiných, pro děti a 

                                                           
112 Zápis z 10. zasedání konaného dne 13. 5. 2014. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 13. 5. 2014, 
[cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%C3%A1pis_10_14.pdf>. 
113 Zveřejněná odpověď RRTV č. j. RRTV/2808/2015-BUR. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
14. 8. 2015 [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.romea.cz/dokumenty/odpoved-edit.pdf>. 
114 „Provozovatel vysílání je povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost 
se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné 
smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě 
umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým“ 
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mládež nevhodných, scén. Dovedeno ad absurdum by totiž použitím takové argumentace 

bylo možné odůvodnit odvysílání de facto čehokoli.“115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Nakonec se však ČT přece jen pokutě vyhnula, neboť byla později rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu č.j. 7 As 95/2011 – 108 z 19. 9. 2013 vyslovena prekluze práva RRTV uložit pokutu podle § 61 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
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7. Zákonné licence a dokumentární film 

 

V této kapitole se podívám na oblast autorského práva, která je pro autory 

dokumentárních či experimentálních filmů velice důležitá, a tou jsou zákonné licence, 

tedy mimosmluvní užití autorských děl. Nejpodstatnější pro mě tedy bude citace, její 

zákonné limity a konkrétní příklady, na které se bude vztahovat, a dále nepodstatné 

vedlejší užití díla, užití díla umístěného na veřejném prostranství a teoreticky i 

zpravodajská licence. Dokumentárních a příbuzných filmů by se samozřejmě mohly 

týkat i další typy mimosmluvního užití děl (např. knihovní licence, užití osiřelého díla), 

ale těmto se nebudu věnovat, jelikož nejsou natolik specifické pro mnou sledovaný typ 

filmů. Do samostatné kapitoly jsem se pak rozhodl oddělit část věnovanou prostředí 

USA, kde je tato oblast autorského práva (tzv. doktrína fair use) živě diskutovaná a 

zároveň důležitá i pro české prostředí, neboť princip fair use lze teoreticky použít jako 

obecné výkladové pravidlo i při interpretaci českých zákonů a judikatura shrnutá 

v podkapitole 8.4 může při absenci té české rovněž sloužit jako užitečné aplikační 

vodítko.116 

Ještě než budou rozebrány konkrétní zákonné licence, tak je třeba zmínit generální 

klauzuli Dílu 4 Hlavy I AutZ obsaženou v § 29 odst. 1 AutZ, podle níž je třeba vykládat 

veškeré výjimky a omezení práva autorského a každé užití díla na základě zákonné 

licence či volné užití musí být v souladu s ní. Na základě této klauzule se pak dovozuje 

takzvaný třístupňový test117 vycházející z mezinárodního autorského práva:118 „Výjimky 

a omezení práva autorského lze uplatnit [1. krok] pouze ve zvláštních případech 

stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, [2. krok] pokud takové užití díla není v 

rozporu s běžným způsobem užití díla a [3. krok] ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora.“ Jasně je tedy stanoveno, že se u zákonných licencí jedná o 

taxativní výčet a že se bude posuzovat především: o jaký způsob užití se jedná a zda 
                                                           
116 ŠALOMOUN, Michal. Citace a její právní regulace. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 14, s. 505 (dále 
citováno jako „ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace“). 
117 Pro jeho detailní rozbor viz PETERA, Jaromír. Problematika interpretace třístupňového testu. In 
KŘÍŽ, Jan; et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2009. Praha : Univerzita 
Karlova; Karolinum, 2009, s. 49-66.  
118 Konkrétně z článku 9 odst. 2 Bernské úmluvy: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje možnost 
dovolit rozmnožování těchto děl v určitých zvláštních případech, pokud takové rozmnožení nenarušuje 
normální využívání díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“ 
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toto užití narušuje zájmy autora (především, ale ne výhradně ekonomické).119 Výklad 

omezení v Dílu 4 Hlavy I AutZ pak bude nutně restriktivní, neboť se vždy bude jednat o 

zásah do cizího práva absolutní povahy.120 Jako obecné občanskoprávní výkladové 

pravidlo lze rovněž použít soulad s dobrými mravy podle § 2 odst. 3 OZ. 

 

7.1 Citace 

Citace je tradiční institut autorského práva, jehož účelem je podpora vědeckého pokroku 

a zvyšování úrovně vzdělanosti, s nímž počítala již Bernská úmluva z roku 1886.121 Ta 

stanovila určitý standard, jímž se řídí všichni signatáři této úmluvy, a tak lze 

předpokládat, že současná i historická úprava citace bude v těchto státech obdobná.122 U 

pojmu citace je nejprve nutné si její právní význam odlišit od významu, který je tomuto 

pojmu připisován v neprávním prostředí. V případě neprávního použití je totiž význam 

poněkud širší, když se pod něj zahrnují i soupisy literatury a odkazy na jiná autorská 

díla, která však nejsou výňatky z děl.123 Dále lze rozlišit citaci autorskou a neautorskou, 

přičemž neautorské citace (tedy například citace výroku bez umělecké či vědecké 

kvality) z logiky věci nepožívají ochrany autorským právem (jedině v určitých 

případech právem na ochranu osobnosti), a proto se jimi zde nebudu dále zabývat.124 

V koncepci českého AutZ (§ 31) je oproti citaci v jejím neprávním významu míněn 

pouze výňatek z díla či drobné celé dílo užité v jiném díle a v určitých případech i užití 

celého díla (viz níže). Český právní řád rozlišuje (byť ne výslovně) malou citaci (§ 31 

odst. 1 písm. a) AutZ) a velkou citaci (§ 31 odst. 1 písm. b) AutZ). Malou citací je 

míněno užití výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve vlastním díle, přičemž 

nezáleží na účelu citace. Pod velkou citaci pak lze zahrnout kromě výňatků z děl i 

drobná celá díla (např. krátké básně, fotografie či výtvarná díla), ale to jen pro určité 
                                                           
119 Srov. výklad Světové obchodní organizace v řízení mezi Evropskými společenstvími a USA sp. zn. 
WT/DS160 z roku 2000 shrnutý v TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 342-343. Ekonomickými 
zájmy však podle mého názoru v případě citací není míněna odměna za udělení licence v konkrétním 
případě, ale spíše to, zda dílo, v němž je citováno může být vnímáno jako substitut citovaného autorského 
díla či zda zmenšuje jeho komerční potenciál. 
120 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 339. 
121 CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 60. 
122 ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 500. 
123 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 359. 
124 ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 499. 
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účely („pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné 

tvorby“) a za určitých podmínek („takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a 

v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem“). V § 31 odst. 1 písm. c) AutZ je pak 

upravena tzv. výuková a výzkumná citace, která počítá s užíváním děl pro ilustrační 

účely a při vědeckém výzkumu, v tomto případě se však nesmí jednat o komerční užití 

(„dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu“). Pro 

všechny tyto tři případy pak platí, že je nutné při citování uvést jméno autora (nejde-li o 

dílo anonymní) nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, název 

díla a pramen (§ 31 odst. 1 AZ), přičemž zákon nestanovuje přesný způsob citování. Pro 

citace audiovizuálních děl se tedy jeví jako dostačující uvést v závěrečných titulcích 

jméno režiséra, původní název citovaného díla a pro účely rozlišení též rok výroby.125 

Zákon záměrně neuvádí rozsah citace, jelikož ten bude záviset na celé řadě faktorů 

(účel, rozsah, způsob nebo citace) a, jak bylo řečeno výše, je třeba ho posuzovat vždy 

individuálně. U hraničních případů je tedy bezesporu rozumné obstarat si svolení 

držitele práv k citovanému dílu.126  

Ačkoliv v praxi bývají asi nejčastější citace děl slovesných, tak jazykovým výkladem ze 

zákona jasně vyplývá, že se citační licence vztahuje na veškerá díla včetně děl 

audiovizuálních a je tedy možné citovat jak z audiovizuálního díla, tak do 

audiovizuálního díla.  Přesto však lze i mezi signatáři Bernské úmluvy najít státy, které 

neumožňují citování ze všech druhů děl, ale například pouze z děl literárních či 

hudebních.127 Při citování audiovizuálních děl v jiných audiovizuálních dílech lze 

uvažovat toliko o tzv. malé citaci a není tedy možné citovat celé dílo, nýbrž pouze 

výňatek z něj128 (což ostatně platí o citování v uměleckých dílech obecně129). Citování 

celého audiovizuálního díla přichází v úvahu např. v rámci přednášky či vyučování 

                                                           
125 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2009, s. 91. 
126 DAVID, I. Filmové právo, s. 162 
127 Takovým příkladem je Jihoafrická republika, kde je podle § 12 odst. 3 autorského zákona č. 98 z roku 
1978 možné citovat toliko z děl literárních a hudebních, včetně článků z novin a časopisů či jiných 
obdobných periodik. To však nemusí nutně znamenat, že by jiná díla či jejich části nebylo možné 
v určitých případech volně užívat, pouze tyto státy upravují tato užití jinými instituty než je citace. 
ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 501-502. (Autor však nesprávně uvádí § 13 autorského 
zákona JAR.) 
128 Za předpokladu, že audiovizuální dílo bude vždy dílem uměleckým a nikoliv vědeckým (viz 
podkapitolu 3.1). 
129 ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 506. 
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podle § 31 odst. 1 písm. c) AZ, popř. též podle písm. b), ale to pouze tehdy, pokud by se 

jednalo např. o klip či několikaminutový krátký film (který by při extenzivním výkladu 

mohl být považován za drobné dílo podle tohoto písmene) promítnutý kupříkladu 

v rámci konferenčního příspěvku. 

Citační licenci by však nebylo možné použít u filmu složeného čistě z citací jiných 

audiovizuálních děl, aniž by tento nově vzniklý tvar měl povahu nového jedinečného 

díla.130 V takovém případě by se jednalo spíše o dílo souborné podle § 5 odst. 2 AutZ. 

Zde je však třeba poznamenat, že toto nemusí platit pro celou škálu střihových filmů, 

které obsahují nový komentář či celou zvukovou stopu a rovněž způsob střihu užitých 

záběrů lze považovat za jedinečné dílo. Nemusí se v tomto případě jednat pouze o 

dokumenty nebo experimentální filmy, kterých bychom našli celou řadu, ale podobným 

případem je také film Final Cut - Dámy a pánové (Final Cut: Hölgyeim és uraim, r. 

György Pálfi, 2012), jenž vypráví klasický milostný příběh, akorát je složený z útržků 

450 různých filmů, aniž by byl použit jediný původní záběr. Častější bude taková praxe 

přece jen u dokumentárních filmů, které pracují například s dobovými záběry. Pokud by 

však takový film excesivně těžil z jednoho díla, tak by se snadno mohl dostat do 

rozporu s třístupňovým testem, jelikož by mohl sloužit jako substitut původního díla a 

narušovat tak oprávněné zájmy autora (srov. výše 3. krok třístupňového testu). 

Kde leží přesná hranice možnosti využití citační licence v audiovizuálních dílech, je 

(nejen) v českém prostředí značně nejisté. Jak vyplynulo z rozhovorů vedených autorem 

této práce, tak producenti dokumentárních filmů při praktickém využívání citační 

licence narážejí na řadu problémů. Jednak se potřebují k citovanému dílu vůbec 

dostat,131 jenže tento přístup si držitelé autorských práv (či práv souvisejících s právem 

autorským např. v případě televize) mohou v některých případech podmiňovat 

uzavřením licenční smlouvy. Podobně kolektivní správci vyžadují odměny pro 

zastupované umělce i v některých případech, které by teoreticky bylo možné podřadit 

pod citační licenci. V případě pochybností, zda je možné citační licenci využít, pak 

často tvůrci přicházejí s kreativními řešeními, které jejich citační nárok podporují – 

např. natáčejí postavu, jak se dívá na obrazovku, na níž je puštěné citované dílo. 

                                                           
130 DAVID, I. Filmové právo, s. 162. 
131 Byť se vždy musí jednat o zveřejněné dílo (§ 31 odst. 1 písm. a), tak může být v dostatečné kvalitě 
dostupné například pouze z archivu držitele autorských práv. 
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Jak už bylo naznačeno, možnost citování samozřejmě není bezbřehá, jelikož je stále 

třeba mít na paměti kromě výše zmíněného a generální klauzule také osobnostní práva 

autora, mezi něž patří právo na to, aby dílo nebylo užíváno způsobem snižujícím jeho 

hodnotu podle § 11 odst. 3 AutZ. U dokumentárních filmů si lze jako užití porušující 

osobnostní autorská práva představit případ vytržení části cizího díla z kontextu a jeho 

užití např. pro propagandistické či komerční účely. Rovněž nemůže být měněn obsah a 

smysl díla a nesmí dojít ke snížení estetické hodnoty citované části díla (např. nekvalitní 

reprodukce fotografie užitá ve filmu).132 Účelem citace by dále neměla být pouhá 

úspora za natáčení vlastních záběrů. Příkladem mohou být vedle propagandistických či 

reklamních dokumentů také experimentální filmy směru found footage, které pracují s 

„nalezenými“ záběry. V těchto filmech tvůrci často do cizích autorských děl výrazně 

zasahují, zpracovávají je a mění tak jejich vyznění, obsah i kontext, a tak se mohou 

dostat do rozporu s § 11 odst. 3 AutZ a zároveň nemusejí vždy naplnit požadavek 

„odůvodněné míry“ v § 31 odst. 1 písm. a) AutZ a projít třístupňovým testem podle 

generální klauzule. Subsumpce pod citační licenci proto u těchto filmů někdy nemusí 

připadat v úvahu.133  

Jak už jsem však uváděl výše, vzhledem k absenci relevantní české judikatury a velké 

obecnosti a nejasnosti zákonného ustanovení, je jeho výklad obtížný a vždy se bude 

jednat do velké míry o subjektivní názor. Jistá vodítka pro využití této licence však 

může přinést judikatura USA shrnutá v podkapitole 8.4 a kodex Documentary 

Filmmakers´ Statement of Best Practices in Fair Use (viz podkapitolu 8.3 a Přílohu 1). 

 

7.2 Nepodstatné vedlejší užití díla 

Příbuzným institutem citace a další ze zákonných licencí je nepodstatné vedlejší užití 

díla v § 38c AutZ (srov. angl. incidental inclusion), které bylo do AutZ přidáno novelou 

v roce 2006 (zák. č. 216/2006). Podle tohoto institutu „do práva autorského nezasahuje 

ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo 

                                                           
132 DAVID, I. Filmové právo, s. 162. 
133 Srov. podkapitolu 8.2. Nesouhlasím však s názorem, že by se žádné filmy směru found footage 
nemohly využít možnosti citační licence. Srov. DAVID, Ivan. Nekamenujte právníky. Internetový blog 
časopisu Dok.revue, 12. 11. 2015 [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.dokrevue.cz/blog/nekamenujte-pravniky>. 
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prvku.“ Jedná se tedy zejména o případy náhodného a zanedbatelného užití cizího 

autorského díla, u nějž by se při výkonu autorského práva jednalo o zneužití 

subjektivního autorského práva a jednání v rozporu s dobrými mravy (srov. § 8 a § 2 

odst. 3 OZ).134 Hlavní rozdíl od příbuzné citace tedy spočívá především v nahodilosti a 

neúmyslnosti. S tím také souvisí, že při nepodstatném vedlejším užití není nutné uvádět 

autora, název díla a pramen, a to především proto, že je autor často vůbec nemusí znát. 

Institut nepodstatného vedlejšího užití vychází z informační směrnice (čl. 5 odst. 3 

písm. i).135 Tento institut se však vyskytuje i mimo Evropu. Některé státy pak na rozdíl 

od ČR výslovně stanovují případy, kdy se bude jednat o nepodstatné vedlejší užití. 

Zpravidla jde o případy užití děl výtvarných v dílech audiovizuálních, pokud jsou 

použita na dokreslení pozadí či pokud jde o díla, která se nacházejí na ulicích, 

náměstích a jiných veřejně přístupných místech.136  

Je zcela zjevné, že tato úprava může mimo jiné cílit právě na tvůrce dokumentárních 

filmů, kteří se podobně jako fotografové často snaží co nejrealističtěji zachytit např. 

dění v ulicích (srov. výše zmíněný směr direct cinema). Cum grano salis lze říct, že bez 

této zákonné licence by nebylo možné natočit žádný dokumentární film odehrávající se 

alespoň zčásti ve městě. Ať by totiž tvůrci filmu namířili svou kameru a mikrofon 

kamkoliv, tak by s největší pravděpodobností zachytili nějaké autorské dílo – ať už by 

se jednalo o vyzváněcí melodii na mobilním telefonu, reklamní fotografii, hudbu z rádia 

nebo obraz na stěně (stranou nyní ponechávám díla umístěná na veřejném prostranství, 

na něž se vztahuje zvláštní zákonná licence, i tato díla lze však v určitých případech 

podřadit pod nepodstatné vedlejší užití díla – viz následující podkapitolu). Na rozdíl od 

pečlivě připravených a inscenovaných scén v hraných filmech se totiž dokumenty 

mnohem více spoléhají na náhodu, reálné situace a často jsou postavené na co největší 

autenticitě. 

 

                                                           
134 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 404. 
135 „ Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení […] v těchto případech: […] i) příležitostné 
včlenění díla nebo jiného předmětu ochrany do jiného materiálu;“ („Member States may provide for 
exceptions or limitations […] in the following cases: […] (i) incidental inclusion of a work or other 
subject-matter in other material“)  
136 ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 503. Autor zde výslovně uvádí tyto státy: Namibie 
(§ 13 autorského zákona Namibie), JAR (§ 15 autorského zákona JAR) Antigua a Barbuda (§ 55 
autorského zákona Antigua a Barbuda) a Malta (§ 9 odst. e) autorského zákona Malty). 
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7.3 Užití díla umíst ěného na ve řejném prostranství  

Další potenciálně důležitou zákonnou licencí pro tvůrce dokumentárních filmů je užití 

díla umístěného na veřejném prostranství upravené v § 33 (v mimoprávním jazyce 

nazývané „svoboda panoramatu“ z německého Panoramafreiheit). Především se tedy 

bude jednat o architektonická díla, sochy, popř. malby na fasádách domů a všechna 

další díla, která jsou na veřejném prostranství umístěna trvale. Pod tuto zákonnou 

licenci tedy nebudou spadat díla umístěná na veřejném prostranství jen na přechodnou 

dobu, např. výstava soch na náměstí.  

Nyní se nabízí otázka, kdy se bude jednat o nepodstatné vedlejší užití díla a kdy užití 

díla umístěného na veřejném prostranství. Z pohledu tvůrců to má poměrně zásadní 

význam v tom, že u druhé z těchto zákonných licencí je nutné podle § 33 uvádět autora, 

název díla a jeho umístění, zatímco u první ne. Zde je opět možné použít prvek náhody, 

který již odlišoval nepodstatné vedlejší užití díla od citace. Obdobně užití díla 

umístěného na veřejném prostranství musí být záměrné, tzn. například architektonické 

dílo musí mít v dokumentárním filmu nějakou specifickou funkci, a nikoliv jen funkci 

nahodilého pozadí, které bylo při natáčení zachyceno nezáměrně. Typicky 

dokumentární film o moderní architektuře bude zachycovat záměrně moderní stavby, 

zatímco dokument o životě na ulici bude tyto stavby zachycovat nezáměrně a pouze 

jako pozadí. 

Problematika zákonné licence užití děl umístěných na veřejném prostranství neboli 

svoboda panoramatu byla nedávno diskutována i na půdě Evropského parlamentu. 

V červnu roku 2015 schválil Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti 

zprávu k provádění informační směrnice, jež obsahovala i koncept pozměňovacího 

návrhu, který měl na území celé EU omezit svobodu panoramatu pro případy 

komerčního užití děl (které již platí například ve Francii či Belgii). Toto doporučení 

výboru však parlament odmítl a úprava svobody panoramatu tak, zdá se, bude i nadále 

ponechána jednotlivým členským státům.137 

                                                           
137 VŠETEČKA, Roman. Fotografovat okolí si můžete i nadále, Evropský parlament to nezmění. 
Technet.cz, 9. 7. 2015. [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://technet.idnes.cz/autorska-prava-svoboda-panoramatu-evropsky-parlament-p1e-
/tec_technika.aspx?c=A150709_101925_tec_technika_vse>. 
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7.4 Zpravodajská licence 

Dalším institutem, který může připadat v úvahu při tvorbě dokumentárních filmů je tzv. 

zpravodajská licence, jež se objevuje jednak v § 34 AutZ a jednak v §§ 89 a 135 odst. 2 

OZ (o zákonných licencích v OZ viz kapitolu 5), přičemž je však třeba tyto dvě úpravy 

vnímat jako samostatné souběžné instituty.  

Podle § 34 písm. b) AutZ „do autorského práva nezasahuje ten, kdo užije dílo ve 

spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu 

odpovídajícím informačnímu účelu.“  Ačkoliv se dokumentární filmy mohou svou 

podobou blížit zpravodajské reportáži a jejich účel může být rovněž z velké části 

informační, tak přesto bude využití zpravodajské licence poměrně problematické. 

Dokumentární filmy totiž jsou zveřejňovány zpravidla se značným časovým odstupem 

od zaznamenané události a nelze tedy většinou mluvit o tom, že by přinášely 

„zpravodajství týkající se aktuálních událostí“, respektive bude záležet na výkladu 

pojmu aktuální událost. Pro představu může takový případ nastat u biografického 

dokumentárního filmu o divadelním herci, v němž se objeví záběry z premiéry 

představení, která se odehrála před rokem. Účel v tomto případě zjevně nebude 

primárně informační, ale spíše umělecký (půjde o to přiblížit jeho herecké mistrovství), 

a proto v tomto případě nelze v dokumentárním filmu využít zpravodajskou licenci 

(není však vyloučeno využití citační licence). 

Naproti tomu typickým příkladem užití v rámci zpravodajské licence bude televizní 

reportáž z aktuální divadelní premiéry nebo probíhajícího hudebního festivalu, která 

bude obsahovat záběry z představení či z hudebního vystoupení. Naprosto stejné záběry 

tak mohou ve dvou různých případech jednou podléhat zpravodajské licenci (v případě 

televizní reportáže), a podruhé ne (v případě dokumentárního filmu). Co se týče možné 

délky užití díla pro účely zpravodajství, tak se v praxi někdy objevuje časový limit ve 

výši maximálně tří minut, který však nemá žádnou oporu v zákoně a je toliko vodítkem 

pro jeho praktickou aplikaci.138 Stejně jako u citace je nutné uvést autora, název díla a 

pramen. 

                                                           
138 TELEC, I; TŮMA, P. Autorský zákon, s. 372. 
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Zpravodajskou licenci tedy bude možné v dokumentárních filmech využít jen 

výjimečně a to v případě dokumentárních filmů, které se svou podobou výrazně blíží 

reportáži. Tedy u filmů, které se zabývají aktuální událostí, je u nich upozaděn 

umělecký účel a naopak se do popředí dostává spíše účel informační. 
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8. Doktrína fair use 

 

V USA se úprava volného užití a zákonných licencí od našeho právního řádu (a 

kontinentálního práva obecně) výrazně liší, ačkoliv často dospívá k podobným 

výsledkům. Celá tato oblast práva se totiž řídí tzv. doktrínou fair use, tedy doktrínou 

poctivého, spravedlivého či korektního užití139 (z důvodů neujasněnosti a nezavedenosti 

českého překladu se však dále budu držet anglického termínu), která prostupuje celým 

tamějším autorským právem a soukromým právem vůbec, neboť z ní lze vyvodit zásadu 

rozumného uspořádání právních vztahů, dobrých mravů či poctivého obchodního 

styku.140 Pod tuto doktrínu pak může být zahrnuto užití díla pro účely citace, parodie, 

satiry, komentáře, nepodstatné vedlejší užití díla, ale zároveň i užití díla pro osobní 

potřeby apod.  

V USA je doktrína fair use obsažena v § 107 autorského zákona ze dne 19. října 1976 

(Copyright Act). Podle tohoto paragrafu se o fair use jedná v případě užití díla „zejména 

za účelem kritiky, komentáře, reportáže, výuky (včetně rozmnožování díla pro školní 

užití), studia nebo výzkumu.“141 V našem konkrétním případě dokumentárních a dalších 

non-fikčních filmů přichází v úvahu hned několik z těchto případů (zejm. kritika, 

komentář, zpravodajství). Jelikož se navíc jedná o demonstrativní, a nikoliv taxativní 

výčet, tak lze uvažovat i o dalších zvláštních účelech užití děl. Při posuzování, zda došlo 

k porušení autorského práva, či se jedná o korektní užití podle autorského zákona USA, 

pak zákon dává 4 vodítka: má být zkoumán (1.) účel a charakter užití díla včetně toho, 

zda se jedná o komerční povahu užití nebo neziskové výukové účely,142 (2.) povaha 

                                                           
139 „Oprávnění ostatních osob zacházet bez souhlasu majitele copyrightu s dílem, které je takto chráněno, 
korektním způsobem, aniž by tím byl dotčen jeho vlastnický monopol. Přitom je třeba vzít v úvahu, zda 
korektní užití se skutečně týkalo díla chráněného právem copyrightu, jaká byla povaha a předmět výňatků 
z díla, jaký byl rozsah a hodnota použitého díla jakož i míra, v níž zvolený způsob užití může poškodit 
hodnotu původního díla.“ Heslo „Fair use“ In BLACK, Henry Campbell (ed.); NOLAN, Joseph 
R.; NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Blackův právnický slovník. Přel. Vladimír Balaš. 6. vydání (v 
češtině 1.). Praha : Victoria Publishing, 1993, s. 563. 
140 ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace, s. 504. 
141 „for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for 
classroom use), scholarship, or research“ § 107 autorského zákona USA (Copyright Act). 
142 „the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for 
nonprofit educational purposes“§ 107 autorského zákona USA (Copyright Act). 
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užitého díla chráněného autorským právem,143 (3.) množství a významnost užití díla 

v porovnání s celkovým dílem,144 (4.) vliv užití na potenciální trh nebo hodnotu díla 

chráněného autorským právem.145 Podle těchto čtyř faktorů pak soudy v praxi postupují 

a porovnávají je a závisí tedy na tom, který z faktorů převáží a jestli zvolí restriktivní či 

extenzivní výklad doktríny fair use.146 Často se jedná o konflikt svobodné tvorby a 

kreativity (1. faktor) s ekonomickými zájmy držitele autorských práv (2. a 4. faktor). Za 

to, aby převažoval spíš první faktor (nazývaný „transformativnost užití“) z těchto dvou 

zájmů, se výrazně zasazoval soudce Pierre N. Leval, především ve svém vysoce 

vlivném článku Toward a Fair Use Standard z roku 1990.147 

Důvodem zákonné kodifikace doktríny fair use nebyla ani tak snaha o její utužení či 

formalizaci, ale zákon má spíše zaznamenávat vývoj, kterým si tato oblast autorského 

práva prošla při aplikaci soudy.148 Vzhledem k turbulentnímu vývoji na poli nových 

technologií, k němuž přinejmenším v posledních padesáti letech dochází, ani jiná 

možnost nepřichází v úvahu.149 Při aplikaci této doktríny je navíc vždy nutné postupovat 

případ od případu a formalizace rozhodně není žádoucí (ačkoliv k ní mnohdy 

docházelo).150  

                                                           
143 „the nature of the copyrighted work“§ 107 autorského zákona USA (Copyright Act). 
144 „the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole“ 
§ 107 autorského zákona USA (Copyright Act). 
145 „the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work“ § 107 autorského 
zákona USA (Copyright Act). 
146 Pro extenzivní výklad srov. spor z roku 2006 Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd. shrnutý 
v AUFDERHEIDE, Patricia; JASZI, Peter. Reclaiming Fair Use. How to Put Balance Back in Copyright. 
1. vydání. Chicago, Londýn : The University of Chicago Press, 2011, s. 80-82 (dále citováno jako 
„AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use“). 
147 LEVAL, Pierre N. Toward a Fair Use Standard. Harvard Law Review. 1990, roč. 103, č. 5, s. 1105-
1136. Srov. kritiku WEINREB, Lloyd L. Fair's Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine. Harvard Law 
Review. 1990, roč. 103, č. 5, s. 1137-1161. 
148 ŠALOMOUN, Michal. Právní aspekty humoru. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 96. Cituji ze 
zprávy Sněmovny reprezentantů: „Ú čelem § 107 je upevnit současnou soudní doktrínu fair use, nikoliv ji 
jakýmkoliv způsobem měnit, zužovat či rozšiřovat.“ („Section 107 is intended to restate the present 
judicial doctrine of fair use, not to change, narrow, or enlarge it in any way.“) Citováno v BRITTIN, 
Michael D. Constitutional Fair Use. William & Mary Law Review, 1978, roč. 20, č. 1, s. 93. 
149 To si samozřejmě američtí zákonodárci v době tvorby zákona (tedy na konci 60. let) uvědomovali, jak 
vysvětluje zpráva ze Soudního výboru Sněmovny reprezentantů: „…nejedná se o snahu zmrazit doktrínu 
[fair use] v zákoně, zvláště v období rychlých technologických změn.“  („…there is no disposition to 
freeze the doctrine [of fair use] in statute, especially during a period of rapid technology change.“) 
Citováno v DECHERNEY, Peter. Hollywood‘s Copyright Wars: from Edison to the Internet. 1. vydání. 
New York : Columbia University Press, 2013, s. 155 (dále citováno jako „DECHERNEY, P. Hollywood‘s 
Copyright Wars“). 
150 ŠALOMOUN, Michal. Právní aspekty humoru. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 96. 
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Jen malý zlomek sporných případů potenciálního překročení doktríny fair use se však 

dostane k soudu. Ze stran velkých společností však nejde o nějakou benevolenci či 

dobrovolnou toleranci, ale spíše je pro ně výhodné zachovávání nejistoty ohledně 

přesného vymezení fair use. Jinými slovy nechtějí riskovat, že by soudy doktrínu 

vykládaly extenzivně. Díky nedostatku judikatury je tak zachována určitá míra nejistoty 

nejen mezi tvůrci, ale také mezi dalšími důležitými osobami v uměleckém průmyslu, 

jako jsou investoři, producenti, nakladatelé, správci webových portálů či pojišťovny. 

Sporné případy pak namísto soudů rozhodují právě tyto mocné subjekty, v angličtině 

nazývány souhrnným výrazem „gatekeepers“ (tedy doslova „hlídači brány“ či 

„strážní“), jež do jisté míry rozhodují o tom, která díla vzniknou a získají širokou 

distribuci. Tyto subjekty mají logicky tendenci být v používání doktríny fair use 

opatrnější než tvůrci.151 

 

8.1 Srovnání doktríny fair use (nejen) s českým právním řádem 

Doktrína fair use v takové podobě, v jaké se objevuje v USA, představuje jistou raritu. 

Vedle USA ji používají pouze tři další státy – Izrael,152 Filipíny a Jižní Korea.153 Velká 

Británie a další země Commonwealthu uplatňují oproti tomu tzv. doktrínu fair dealing. 

Ta se liší tím, že kombinuje určité výjimky z autorského práva s úpravou fair dealing, 

která připomíná doktrínu fair use především tím, že posuzuje podobné faktory užití 

díla.154 Fair dealing však pokrývá jen některé případy užití, typicky výukové a studijní, 

a nebude se tedy často vztahovat např. právě na tvůrce dokumentů.155 

Obdobou doktríny fair use je v českém právním řádu již zmiňovaná generální klauzule 

výjimek a omezení práva autorského v § 29 odst. 1 AutZ, jež vychází z Bernské 

úmluvy. Avšak v širším slova smyslu je česká úprava doktríny fair use obsažena 

                                                           
151 DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 156-157. 
152 Izrael úpravu USA převzal v roce 2008 s drobnými změnami: mj. byla vynechána část druhého 
zkoumaného faktoru, která v praxi činila potíže („including whether such use is of a commercial nature 
or is for nonprofit educational purposes”). EFRONI, Zohar. Israel’s Fair Use. The Center for Internet 
and Society, 30. 1. 2008. [cit. 2015-12-13]. Dostupný z WWW: 
 <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2008/01/israel%E2%80%99s-fair-use> 
153 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 149. Tato publikace uvádí pouze první dva 
státy (Izrael, Filipíny), protože v Jižní Koreji fair use přijala až po jejím vydání (v roce 2012). 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž. 
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v celém Díle 4 Hlavy I AutZ, tedy v §§ 29 až 39 AutZ, které jsou zase silně ovlivněny 

evropským právem (konkrétně informační směrnicí). České úprava (a kontinentální 

úpravy obecně) se výrazně liší svou detailností a taxativností, která dává větší právní 

jistotu, ale je naopak rigidnější, což vychází z odlišných právních systémů. 

Úprava USA oproti té kontinentální dokáže lépe reagovat i na nepředvídatelné situace a 

fenomény, a je tedy flexibilnější, což je však limitováno nepříliš častým rozhodováním 

soudů ve sporech ohledně fair use. Na druhou stranu zákonná úprava USA nedává 

adresátům přílišnou právní jistotu, a proto je (více než v kontinentálním systému) na 

místě vypracovávat vlastní soft law kodexy pro využívání doktríny fair use (viz 

podkapitolu 8.3 a Přílohu 1), které v praxi suplují nedostatečnou judikaturu. Rozdíly 

v úpravě USA jsou samozřejmě dány jinou tradicí, zejm. pak tradicí svobody projevu 

vyplývající z Prvního dodatku Ústavy USA. Zjednodušeně řečeno: zatímco 

kontinentální právo má tendenci spíše zdůrazňovat ochranu autora, v právu USA je 

tradičně silnější zájem na rozvoji vědění a svobodě projevu. Jak však ukazuje nedávná 

kniha Petera Baldwina, tak v posledních desetiletích tento rozdíl mezi „liberálními“ 

USA a „konzervativní“ Evropou přestává platit.156 

 

8.2 Doktrína fair use v experimentálním filmu  

Nyní se zaměřím na praxi využívání doktríny fair use v americkém experimentálním (či 

chcete-li avantgardním) filmu a poté v dokumentárním filmu. Co se týče 

experimentálního filmu, tak američtí tvůrci tradičně využívali záběry z cizích (zejm. 

studiových) filmů.157 Dokonce existuje celý směr experimentálního filmu nazvaný 

found footage, který je založen na použití záběrů, které autor díla sám nepořídil. Na tuto 

praxi experimentálních filmů hollywoodská studia zpravidla nijak nereagovala, a to 

nejspíše hned z několika důvodů. Jednak by se jednalo o negativní publicitu, dále to 

byla nejistota ohledně výsledku sporu a důvodem mohlo být také omezené rozšíření 

                                                           
156 BALDWIN, Peter. The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle. 1. vydání. Oxford : 
Princeton University Press, 2014. 
157 A je třeba dodat, že to neplatí jen pro avantgardní film, ale například také pro moderní a zejména 
postmoderní umění. Např. Pablo Picasso maloval parodie mistrovských děl jiných umělců, Marcel 
Duchamp zase přimaloval Mona Lise knírek a kozí bradku a celá technika koláže je založena na užívání 
cizích děl. DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 185. 
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experimentálních děl. Ačkoliv tato díla v 60. a 70 letech přilákala poměrně početné 

publikum i pozornost mainstreamového tisku, tak byla stále omezena úzkým 

distribučním okruhem, který sestával především ze specializovaných kin, 

vysokoškolských kampusů, muzeí, galerií a některých filmových festivalů.158 Tento 

nezájem velkých studií měl za následek také to, že nevznikl žádný zásadní rozsudek, 

který by ukázal směr ostatním filmařům a ti se tak spoléhali buďto na vlastní úsudek 

nebo bylo jejich právní povědomí formováno mýty, které mezi nimi kolovaly.159  

Když například Kenneth Anger uvedl film Ve znamení štíra (Scorpio Rising, USA 

1964), tak vedle explicitního obsahu způsobilo mezi publikem určitý šok také to, že se 

v něm objevily vedle částí cizích filmů také celé popové hity od Elvise Presleyho nebo 

Raye Charlese.160 Někteří filmaři netušili, že Anger za práva k písním zaplatil (což 

mimochodem dvojnásobně navýšilo skromný rozpočet filmu), a tak mezi nimi vznikl 

mýtus, že v podstatě mohou používat jakoukoliv hudbu chtějí (jak uvádějí Martin 

Scorsese nebo Todd Haynes).161 

Právě s filmem Todda Haynese Superstar: The Karen Carpenter Story (Superstar: 

Příběh Karen Carpenterové, 1987, USA) je spojena další rozsáhlá dezinterpretace, podle 

níž mají na svědomí omezování svobody tvorby a uměleckého vyjádření výhradně velké 

vydavatelské společnosti a studia, když prostřednictvím autorského práva „zakazují“ 

umělcům těžit z jiných děl. V tomto filmu se objevují postavičky Barbie a Ken od 

společnosti Mattel a také hudba sourozenců Carpenterových. Byl to však Richard 

Carpenter (byť prostřednictvím svého hudebního labelu A&M), tedy jiný umělec, a 

nikoliv Mattel, kdo odeslal Haynesovi výzvu požadující omezení distribuce. Této výzvě 

se Haynes rozhodl vyhovět, ale přesto bylo v médiích nesprávně odkazováno 

k Haynesovu soudnímu sporu (ačkoliv tomu se Haynes záměrně vyhnul), popř. byl 

často z potlačování díla obviňován Mattel namísto Carpentera.162 

                                                           
158 Tamtéž. 
159 Tamtéž, s. 186. 
160 Tamtéž, s. 187. 
161 Citováno v Tamtéž, s. 188 - 189. 
162 Tamtéž, s. 190. V jiných případech však Mattel Inc. skutečně svá autorská práva soudní cestou 
vymáhal. Viz nedávný případ týkající se postaviček Barbie, kdy se Mattel Inc. rozhodl do soudního sporu 
pustit. Jednalo se o sérii fotografií amerického fotografa Toma Forsytha nazvanou Food Chain Barbie, na 
kterých byla panenka Barbie vyobrazena v nelichotivých pozicích. Po několika letech skončil tento spor 
pro Mattel Inc. neúspěšně, neboť Forsythovo užití bylo posouzeno jako fair use (konkrétně jako parodie 
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Další příklad pak ukazuje, kam až může experimentální umělec využívající doktrínu fair 

use zajít.163 Film Douglase Gordona 24 Hour Psycho (24 hodinové Psycho, USA 1993) 

vznikl pouhým zpomalením celého filmu Alfreda Hitchcocka Psycho (1960, USA) na 

24 hodin (tzn. asi 2 políčka za sekundu namísto obvyklých 24 políček), čímž film získal 

úplně novou, takřka meditativní kvalitu. Ačkoliv není známo, že by Gordon čelil žalobě 

či tlaku na stažení díla, tak je třeba upozornit, že dílo ze zjevných důvodů ani nebylo 

vytvořeno pro exploataci v kinech, nýbrž v galerijních prostorech. Obdobným případem 

v českém prostředí může být film Ztracený případ (r. Roman Štětina, Česko 2014), jenž 

vznikl přestříháním několika epizod televizního seriálu Colombo (r. různí, USA 1971–

2003). 

 

8.3 Doktrína fair use v dokumentárním filmu 

Jak už jsem zmiňoval výše, doktrína fair use je velice široká a pokrývá v jednom 

paragrafu oblast, která je v českém AutZ upravena v 19 paragrafech. Je tedy logické, že 

na dokumentární film se bude vztahovat v různých ohledech. Pouze dva z nich jsou 

však pro dokumenty typické a v souvislosti s nimi i živě diskutované, a právě jimi se 

budu nyní zabývat. 

Jednak to bude případ, kdy tvůrci dokumentárního filmu při natáčení zaznamenají cizí 

dílo, zvláště často se to bude dít u observačních dokumentárních filmů (např. ve stylu 

direct cinema), které se snaží dosáhnout co největší autenticity. Filmař například 

zaznamená část pořadu, který má jeho hlavní protagonista puštěný v televizi či útržek 

písničky, která zní v rádiu, popř. má jeho protagonista na tričku postavu z populárního 

seriálu. Takovéto případy by z hlediska českého práva spadaly buďto pod nepodstatné 

vedlejší užití díla (§ 38c AutZ, srov. incidental inclusion) nebo pod citaci (pokud by 

užití díla nebylo zcela náhodné, § 31 AutZ) a z hlediska práva USA by rovněž 

                                                                                                                                                                          

obsahující komentář k genderovým rolím a konzumerismu). United States Court of Appeals, Mattel, Inc. 
v. Walking Mountain Prods. Dostupný z WWW: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-
courts/F3/353/792/577041/> 
163 DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 189. Decherney toto dílo uvádí jako „smělý 
příklad fair use“ („daring example of fair use“), ačkoliv není nikde výslovně uvedeno, zda si Douglas 
Gordon nezajistil svolení k užití od držitelů autorských práv. 
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naplňovaly postuláty doktríny fair use.164 Ani v těchto případech však ještě donedávna 

nebyla doktrína fair use u dokumentárních filmů nárokována a k rozšíření jejího 

využívání došlo teprve nedávno (srov. níže kodex pro tvůrce dokumentárních filmů). 

Dříve stačilo, aby postavy dokumentu zpívaly Happy Birthday během oslavy 

narozenin165 a tvůrci hned obstarávali autorská práva nebo naopak před natáčením 

odstraňovali ze scény jakákoliv autorská díla (ztišovali rádio, vypínali televizi nebo 

sundávali plakáty ze zdí,…), aby se licencování vyhnuli.166 Toto násilné přizpůsobování 

reality zjevně příliš nesouzní s pravidly natáčení ve stylu direct cinema. Nebylo tomu 

ani tak z důvodů precedenční judikatury, která by to vyžadovala, ale z pouhé 

opatrnosti167 filmařů (tedy autocenzury) a jejich nedostatečného obeznámení 

s možnostmi použití doktríny fair use. 

Dalším případem užití cizích děl v dokumentárních filmech je citace. Užívání částí děl 

lze najít v celé škále dokumentárních filmů, zvláště časté však bude u angažovaných a 

historických dokumentů. Zvláště u angažovaných dokumentů pak bude využití doktríny 

fair use naprosto zásadní, protože tvůrci často nebudou moci získat povolení k užívání 

cizích děl prostě proto, že tato díla kritizují. Například půjde o dokumentární filmy, 

které z genderových perspektiv kritizují mediální praktiky zobrazovaní žen např. 

v reklamách či videoklipech a pro něž tedy bude zcela nezbytné ukazovat problematické 

příklady (tomuto tématu se například dlouhodobě ve svých filmech věnuje Sut Jhally). 

Kritiku a komentář však § 107 autorského zákona USA výslovně jmenuje mezi užití, 

které jsou hodnocena jako fair use,168 a tak by v těchto případech tvůrci dokumentárních 

                                                           
164 Nemuselo by to však platit v případě, že by se jednalo o fiktivní či klamavý dokument (srov. 
PODLAS, K. Artistic Licence or Breach of Contract?) či pokud by se užití tvářilo jako náhodné, ale ve 
skutečnosti by bylo záměrné. 
165 Píseň Happy Birthday byla ještě donedávna chráněna autorským právem a například tvůrci slavného 
dokumentu Hoop Dreams (r. Steve James, USA 1994) za její (do jisté míry náhodné) užití zaplatili 5000 
USD (podle údajů v dokumentárním filmu Freedom of Expression: Resistance & Repression in the Age 
of Intellectual Property (r. Jeremy Smith, USA 2007)). 
166 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 95. Podobnou praxi potvrdila při ústním 
rozhovoru vedeném 18. 11. 2015 i producentka Tereza Horská, přičemž uvedla, že k vypínání rozhlasu či 
televize dochází především z důvodů lepšího zvukového záznamu. 
167 Větší opatrnost je dána také jednak tím, že v právním systému USA je na rozdíl od ČR žalované straně 
v případě úspěchu přiznávána náhrada nákladů řízení (tzv. „attorney’s fees“) jen ve výjimečných 
případech. Ještě důležitější roli však hraje úprava tzv. statutory damages, tedy zákonného odškodnění, 
které zpravidla převyšuje skutečně způsobenou škodu. (Srov. § 504 písm. c) autorského zákona USA). 
168 „…the fair use of a copyrighted work […] for purposes such as criticism, comment, news reporting, 
teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of 
copyright.“ 
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filmů neměli mít problémy, jak bude popsáno dále, tak praxe však je či donedávna byla 

poněkud jiná. 

Velice zajímavý příklad toho, jak nejasnosti ohledně aplikace doktríny fair use (v obou 

případech zmíněných v předchozích dvou odstavcích) mohou ovlivňovat samotnou 

podobu dokumentárních filmů, uvádí Peter Decherney.169 Aby mohl být dokumentární 

film uveden v USA, tak distributoři vyžadují, aby jeho tvůrci měli tzv. pojištění profesní 

odpovědnosti („professional liability insurance” či častěji „errors and omissions 

insurance”), které pokrývá mimo jiné případné náklady soudního sporu vyplývajícího z 

chyb a opomenutí pojištěného a které by tedy v tomto případě chránilo filmaře při 

soudním sporu ohledně porušení autorského práva. Pojišťovací společnosti však 

tradičně nebyly ochotny pojišťovat filmy, které využívaly doktríny fair use jakožto 

právního titulu k užití cizího díla chráněného autorským právem (navzdory § 107 

autorského zákona USA).170 Filmaři tedy mohli buďto získat všechny potřebné licence 

nebo se obejít bez pojištění, a tedy i široké distribuce. Někdy je však pro producenty 

dokumentů takřka nemyslitelné, aby žádali o povolení držitele autorských práv (např. u 

výše zmíněného případu kritiky cizích děl), a proto se raději tématům jako populární 

hudba nebo film v minulosti často úplně vyhýbali.171 Na tomto příkladu je jasně vidět, 

jakou moc mají zmiňovaní „gatekeepers“ (v tomto případě pojišťovny a distributoři), 

jak jejich moc souvisí s nejasnostmi ohledně doktríny fair use a jak tyto nejasnosti a 

přílišná opatrnost formují uměleckou tvorbu. 

Jako příklad může sloužit již zmíněný režisér dokumentárních filmů, ale především 

profesor z University of Massachusetts Sut Jhally, který na začátku 90. let do svého 

kritického dokumentárního filmu zařadil 137 ukázek z hudebních klipů MTV. Když mu 

přišla předžalobní výzva od MTV, tak na ni tento expert na média reagoval pouze 

zveřejněním celého sporu, protože věřil, že je chráněn doktrínou fair use, a MTV navíc 

nebude mít zájem o negativní publicitu vyplývající z případného soudního sporu. Poté si 

Jhally v roce 1992 založil produkční a distribuční společnost Media Education 

Foundation (MEF), jež se soustředí právě na výrobu podobných kritických a 

vzdělávacích filmů, které se obejdou bez pojištění i celonárodního distributora. Během 

                                                           
169 DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 196-199. 
170 Tamtéž, s. 197. 
171 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 96. 
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svého dlouholetého působení a po více než 60 zveřejněných filmech zároveň nebyla 

MEF ani jednou žalována. Postupem času tato vlažnost velkých mediálních společností 

paradoxně přestala společnosti MEF vyhovovat, a ta naopak začala „toužit“ po soudním 

sporu, který by potvrdil její právo citovat na základě doktríny fair use cizí díla.172 

Jiní tvůrci dokumentů, kteří chtějí proniknout do kinodistribuce či do televizí jako je 

Public Broadcasting Service (PBS)173 nebo History Channel však i nadále potřebují 

významného distributora, a tedy i pojištění profesní odpovědnosti. Tohoto problému, 

který má na svědomí nedostatek judikatury, přílišná opatrnost i nedostatečné právní 

vědomí, si všimla dvojice akademiků Peter Jaszi a Patricia Aufderheide, kteří v roce 

2005 vytvořili ve spolupráci s celonárodními filmařskými organizacemi soft law kodex 

pro tvůrce dokumentárních filmů (Documentary Filmmakers´ Statement of Best 

Practices in Fair Use, viz Přílohu 1174), jenž stanovuje pravidla aplikace doktríny fair 

use. Tento kodex měl okamžitý dopad, když ho několik filmových festivalů a 

televizních kanálů začalo využívat k rozhodování o tom, zda budou určitý dokumentární 

film vysílat. Zároveň napomohl tomu, aby se tvůrci dokumentů odvážili pouštět do 

témat, kterým se dříve záměrně vyhýbali. Příkladem může být film This Film Is Not Yet 

Rated (r. Kirby Dick, Velká Británie/USA 2006), jehož produkční a distribuční 

společnost IFC využila kodex jako jedna z prvních. Tento dokument o ratingovém 

systému MPAA (Motion Picture Association of America), který obsahuje 134 ukázek 

z filmů, by se bez použití doktríny fair use rozhodně neobešel.175 Co je však ještě 

podstatnější: tento kodex postupně přijaly i pojišťovací společnosti, které po počáteční 

neochotě nyní umožňují filmařům nárokovat fair use, pokud však dodržují pravidla 

kodexu a zároveň získají dobrozdání od právníka.176 

V návaznosti na úspěšný boj amerických dokumentaristů a akademiků za větší 

prosazení doktríny fair use se podobné snahy začaly objevovat i v Evropě. Na 

konferenci v Římě pořádané European Documentary Network (EDN) a Doc/It (italská 

asociace dokumentárního filmu) v roce 2007 byl vznesen návrh, aby se evropští 

                                                           
172 DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 198. 
173 Jedná se o veřejnou televizi, která funguje rovněž jako distributor televizních programů. 
174 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 162-172. 
175 Kromě obrovských nákladů na licencování také proto, že licenční smlouvy s velkými studii obvykle 
obsahují zákaz kritizovat licencované dílo či filmový průmysl. Tamtéž, s. 100. 
176 DECHERNEY, P. Hollywood‘s Copyright Wars, s. 199. AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming 
Fair Use, s. 102–105. 
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producenti rovněž zasazovali za zavedení této flexibilní doktríny.177 Dále byl v Evropě 

roku 2008 proveden průzkum, který měl odhalit, s jakými autorskoprávními problémy 

se tvůrci dokumentů potýkají. Výsledky byly obdobné jako v USA: příliš licencování, 

nejistota, pozměňování reality za účelem odstranění děl chráněných autorským právem 

a vyhýbání se projektům s velkým množstvím licencovaného materiálu. Dále vznikla 

skupina AFACE, jejímž cílem je prosazovat principy fair use v dokumentárním filmu a 

která přesvědčila ke spolupráci organizaci EDN a členy Evropské vysílací unie 

(European Broadcasting Union - EBU) z řad tvůrců dokumentů.178 

Tématu se rovněž chopili vědci z norské univerzity v Bergenu, kteří v roce 2009 

uspořádali konferenci a provedli výzkum, jehož závěry shrnuté ve studii Documentary 

in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Toward Copyright 

and Fair Use Among Norwegian Documentary Makers179 se částečně shodovaly s výše 

zmiňovaným zkoumáním z roku 2008. Navíc však zjistili, že norská úprava citace nikdy 

nebyla u soudu interpretována v souvislosti s filmem.180 Proto se rozhodli tuto 

interpretaci pro potřeby filmařů vypracovat a do této snahy zapojit i další skandinávské 

země, jež mají každá svou vlastní národní úpravu citace.181 Pokud je mi známo, tak 

rovněž v české judikatuře absentuje případ, v němž by byla interpretována úprava citace 

v souvislosti s audiovizuálními díly a tvůrcům dokumentů (a především právníkům, 

kteří jim radí) tak chybí jasná vodítka k interpretaci § 31 AutZ. 

 

8.4 Doktrína fair use a dokumentární film v judikat urní praxi USA 

Navzdory zmíněnému nedostatku judikatury soudů USA lze přece jen najít několik 

vcelku nedávných soudních rozhodnutí týkajících se aplikace doktríny fair use v 

                                                           
177 Způsoby uplatnění fair use v dokumentární praxi. Culturenet.cz, [nedatováno]. [cit. 2015-12-13]. 
Dostupný z WWW: <http://www.culturenet.cz/aktuality/zpusoby-uplatneni-fair-use-v-dokumentarni-
praxi/n:2744/>. 
178 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 152. Publikace neuvádí význam zkratky 
AFACE. 
179 LARSEN, Leif Ove; NÆRLAND, Torgeir Uberg. Documentary in a Culture of Clearance: A Study of 
Knowledge of and Attitudes Toward Copyright and Fair Use Among Norwegian Documentary Makers. 
Popular Communication: The International Journal of Media and Culture. 2010, roč. 8, č. 1, s. 46-60. 
180 Tamtéž, s. 50. 
181 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 153. 
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dokumentárních filmech. Z těchto rozhodnutí lze vyvozovat určitá pravidla a vodítka 

použitelná rovněž v kontinentálním právním prostředí.  

Obecně platí, že větší šanci na podřazení pod doktrínu fair use mají případy užití cizího 

díla spíše pro jeho historickou hodnotu než pro umělecké kvality a samozřejmě se vždy 

posuzuje také množství užitého materiálu. Obě tato kritéria byla posuzována ve sporu 

Monster Communications v. Turner Broadcasting System z roku 1996, v němž se 

jednalo o užití záběrů z filmu Muhammad Ali: Na vrcholu (When We Were Kings, r. 

Leon Gast, USA 1996)182 v nízkorozpočtovém televizním dokumentu Muhammad Ali: 

The Whole Story (r. Joseph Consentino, Sandra Consentino, USA 1996). Soud zohlednil 

mj. to, že šlo o záběry historické události (boxerského zápasu), které nebyly použity 

primárně pro své umělecké kvality, a že užití nebylo kvantitativně ani kvalitativně 

podstatné, a případ proto posoudil jako fair use.183  

Aby dokumentární film splňoval výše zmíněný 1. faktor („transformativní užití“) podle 

§ 107 autorského zákona USA, tak by měl cizí dílo užít k jinému účelu, než jaký byl 

původní účel díla, či dodat k původnímu dílu nějakou přidanou hodnotu. K tomu se 

vážou dva rozsudky, z nichž jeden užití posoudil jako fair use, a druhý ne. Ve sporu 

Hofheinz v. A&E Television Networks, Inc. z roku 2001 soud posuzoval užití ukázky 

z béčkového filmu It Conquered the World (r. Roger Corman, USA 1956) 

v životopisném televizním snímku o herci Peteru Gravesovi. Soud v tomto případě 

zohlednil, že účelem zařazení ukázky bylo přiblížení skromných začátků hercovy 

kariéry, a nikoliv napodobení uměleckého výrazu filmu, a proto užití posoudil jako 

transformativní a v souladu s doktrínou fair use.184  

Opačně bylo naproti tomu rozhodnuto ve sporu Elvis Presley Enterprises., Inc. v. 

Passport Video z roku 2003. V dokumentární sérii o Elvisu Presleym The Definitive 

Elvis (r. různí, USA 2002) byly užity významné části z televizních vystoupení 

Presleyho včetně celých písní interpretovaných Presleym. Soud v tomto případě 

rozhodl, že ve filmu plní tyto části stejnou funkci jako v původním pořadu – tedy funkci 

zábavy a užití proto zhodnotil jako netransformativní. V tomto případě soud zohlednil i 

                                                           
182 Jednalo o jediné existující záběry z boxerského zápasu mezi Mohammadem Alim a Georgem 
Foremanem v Kongu. 
183 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 85-86. 
184 Tamtéž, s. 86. 



64 

 

často neodůvodněný rozsah užití původních autorských děl a také to, že dokumentární 

série může negativně ovlivnit tržní potenciál užitých děl.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Tamtéž, s. 86-87. 
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Závěr 

 

Při zkoumání dokumentárního filmu z autorskoprávní perspektivy se vyjevila řada 

problémů vyplývajících z esenciálně odlišné povahy tohoto typu audiovizuálního díla 

od klasických hraných filmů. Jak je ukázáno ve druhé kapitole, tak s odlišnostmi 

dokumentárních filmů se autorské právo (na mezinárodní i vnitrostátní úrovni) 

vyrovnávalo již nedlouho po nástupu a rychlém rozšíření filmu, když rané 

dokumentární filmy byly chráněny jako fotografie, zatímco hrané filmy jako literární 

díla. 

Odlišnosti se však silně projevují i v současné právní úpravě. V dokumentárních 

filmech totiž obvykle neúčinkují žádní herci předvádějící umělecké výkony, nýbrž 

skuteční lidé, kteří ve filmu představují sami sebe, což přináší množství etických i 

právních otázek. Na účinkování těchto tzv. sociálních herců se totiž nevztahuje AutZ a 

úprava licenční smlouvy, nýbrž pouze obecná úprava ochrany osobnosti podle OZ. Jak 

je rozvedeno v páté kapitole, tak z toho vyplývá mimo jiné závažný problém libovolné 

odvolatelnosti svolení k zásahu do osobnostních práv podle § 87 OZ, který by mohl 

způsobit, že již natočený a sestříhaný dokumentární film by při následném odvolání 

svolení nemohl být uveden.  

Za pomoci judikatury Evropského soudu pro lidská práva a rozhodování českých soudů 

a správních orgánů je v šesté kapitole vyloženo, že z povahy dokumentárních filmů 

rovněž plyne otázka případné trestněprávní či správněprávní odpovědnosti tvůrců (a 

provozovatelů vysílání) za šíření potenciálně škodlivých projevů natáčených osob.  

Důležitým a značně specifickým aspektem dokumentárních filmů je rovněž možnost 

využití zákonných licencí při jejich tvorbě. Zatímco v pečlivě inscenovaných hraných 

filmech většinou tyto licence nepřipadají v úvahu, tak dokumentární filmy by se bez 

nich naopak často neobešly. Jak je rozvedeno v sedmé kapitole, tak tvůrci v tomto 

případě mohou narážet na problém přílišné obecnosti zákonné úpravy a absenci 

judikatury, která by mohla konkretizovat hranice využití zákonných licencí, zvláště pak 

licence citační podle § 31 AutZ. Toto téma začalo být v souvislosti s dokumentárními 

filmy řešeno v posledních letech rovněž v USA, kde platí tzv. doktrína fair use, jež se na 
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jednu stranu zdá být liberálnější než kontinentální úprava, ale na druhou stranu nebylo 

její využívání pro účely audiovizuálních děl ještě donedávna příliš rozšířené. To vedlo i 

k vypracování soft law kodexu pro využívání doktríny fair use v dokumentárním filmu, 

jenž je zařazen jako Příloha 1 této práce. 
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ČR Česká republika 

EDN European Documentary Network 
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TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 

USA Spojené státy americké 
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Příloha 1 

 

Documentary Filmmakers´ Statement of Best Practices in Fair Use188  
 

By the Association of Independent Video and Filmmakers, Independent Feature Project, 
International Documentary Association, National Alliance for Media Arts and Culture, 
and Women in Film and Video (Washington, D.C., chapter), in consultation with the 
Center for Social Media in the School of Communication at American University and 
the Program on Intellectual Property and the Public Interest in the Washington College 
of Law at American University, and endorsed by Arts Engine, the Bay Area Video 
Coalition, the Independent Television Service, P.O.V./American Documentary, and the 
University Film and Video Association. 

This Statement of Best Practices in Fair Use makes clear what documentary filmmakers 
currently regard as reasonable application of the copyright Fair Use doctrine. Fair use 
expresses the core value of free expression within copyright law. The statement clarifies 
this crucial legal doctrine, to help filmmakers use it with confidence. Fair use is shaped, 
in part, by the practice of the professional communities that employ it. The statement  is 
informed  both by experience and ethical principles. It also draws on analogy: 
documentary filmmakers should have the same kind of access to copyrighted materials 
that is enjoyed by cultural and historical critics who work in print media and by news 
broadcasters. 

 

Preamble 

This Statement of Best Practices in Fair Use is necessary because documentary 
filmmakers have found themselves, over the last decade, increasingly constrained by 
demands to clear rights for copyrighted material. Creators in other disciplines do not 
face such demands to the same extent, and documentarians in earlier eras experienced 
them less often and less intensely. Today, however, documentarians believe that their 
ability to communicate effectively is being restricted by an overly rigid approach to 
copyright compliance, and that the public suffers as a result. The knowledge and 
perspectives that documentarians can provide are compromised by their need to select 
only the material that copyright holders approve and make available at reasonable 
prices. 

At the same time, documentarians are themselves copyright holders, whose businesses 
depend on the willingness of others to honor their claims as copyright owners. They do 
not countenance exploitative or abusive applications of fair use, which might impair 
their own businesses or betray their work. 
                                                           
188 AUFDERHEIDE, P.; JASZI, P. Reclaiming Fair Use, s. 162-172. Dostupný rovněž z WWW: < 
http://www.cmsimpact.org/fair-use/best-practices/documentary/documentary-filmmakers-statement-best-
practices-fair-use#statement>. 
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Therefore, documentarians through their professional organizations, supported by an 
advisory board of copyright experts, now offer the statement that follows. 

Background 

“Fair use” is a key part of the social bargain at the heart of copyright law, in which as a 
society we concede certain limited individual property rights to ensure the benefits of 
creativity to a living culture. We have chosen to encourage creators by rewarding their 
efforts with copyright. To promote new cultural production, however, it also is 
important to give other creators opportunities to use copyrighted material when they are 
making something new that incorporates or depends on such material. Unless such uses 
are possible, the whole society may lose important expressions just because one person 
is arbitrary or greedy. So copyright law has features that permit quotations from 
copyrighted works to be made without permission, under certain conditions. Fair use is 
the most important of these features. It has been an important part of copyright law for 
more than 150 years. Where it applies, fair use is a right, not a mere privilege. In fact, as 
the Supreme Court has pointed out, fair use helps reconcile copyright law with the First 
Amendment. As copyright protects more works for longer periods, it impinges more 
and more directly on creative practice. As a result, fair use is more important today than 
ever before. Creators benefit from the fact that the copyright law does not exactly 
specify how to apply fair use. Creative needs and practices differ with the field, with 
technology, and with time. Instead, lawyers and judges decide whether an unlicensed 
use of copyrighted material is “fair” according to a “rule of reason.” This means taking 
all the facts and circumstances into account to decide if an unlicensed use of copyright 
material generates social or cultural benefits that are greater than the costs it imposes on 
the copyright owner. Fair use is flexible; it is not uncertain or unreliable. In fact, for any 
particular field of critical or creative activity, such as documentary filmmaking, lawyers 
and judges consider professional expectations and practice in assessing what is “fair” 
within the field. In weighing the balance at the heart of fair use analysis, courts employ 
a four-part test, set out in the Copyright Act. In doing so, they return again and again to 
two key questions: 

• Did the unlicensed use “transform” the material taken from the copyrighted 
work by using it for a different purpose than the original, or did it just repeat the 
work for the same intent and value as the original? 

• Was the amount and nature of material taken appropriate in light of the nature of 
the copyrighted work and of the use? 

Among other things, both questions address whether the use will cause excessive 
economic harm to the copyright owner. If the answers to these two questions are 
affirmative, a court is likely to find a use fair. Because that is true, such a use is unlikely 
to be challenged in the first place. Documentary films usually satisfy the 
“transformativeness” standard easily, because copyrighted material is typically used in a 
context different from that in which it originally appeared. Likewise, 
documentarians typically quote only short and isolated portions of copyrighted works. 
Thus, judges generally have honored documentarians’ claims of fair use in the rare 
instances where they have been challenged in court. 
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Another consideration underlies and influences the way in which these questions are 
analyzed: Whether the user acted reasonably and in good faith, in light of general 
practice in his or her particular field. In the future, filmmakers’ ability to rely on fair use 
will be further enhanced by the Statement of Best Practices in Fair Use that follows. 
This statement serves as evidence of commonly held understandings in documentary 
practice and helps to demonstrate the reasonableness of uses that fall within its 
principles. 

Documentarians find other creator groups’ reliance on fair use heartening. For instance, 
historians regularly quote both other historians’ writings and textual sources; artists 
reinterpret and critique existing images (rather than merely appropriating them); 
scholars illustrate cultural commentary with textual, visual, and musical examples. 
Equally important is the example of the news media: fair use is healthy and vigorous in 
daily broadcast television, where references to popular films, classic TV programs, 
archival images, and popular songs are constant and routinely unlicensed. 

The statement that follows describes the actual practice of many documentarians, joined 
with the views of others about what would be appropriate if they were free to follow 
their own understanding of good practice. In making films for TV, cable, and theaters, 
documentarians who assert fair use often meet with resistance. All too frequently they 
are told (often by nonlawyers) that they must clear “everything” if they want their work 
to reach the public. Even so, some documentarians have not been intimidated. 
Unfortunately, until now the documentarians who depend on fair use generally have 
done so quietly, in order to avoid undesired attention.  

In this statement, documentarians are exercising their free speech rights—and their 
rights under copyright—in the open. This statement does not address the problems that 
result from lack of access to archival material that is best quality or the only copy. The 
statement applies to situations where the filmmaker has ready access to the necessary 
material in some form.  

The statement also does not directly address the problem of “orphan works”—works 
presumably copyrighted but whose owners cannot be located with reasonable effort. 

Generally, it should be possible to make fair use of orphan works on the same basis as 
clearly sourced ones. Sometimes, however, filmmakers also may wish to use orphan 
works in ways that exceed fair use. A more comprehensive solution for orphan works 
may soon be provided through an initiative spearheaded by the US Copyright Office 
(for more information, see http://www.copyright.gov/orphan). 

This statement finally does not concern “free use”— situations when documentarians 
never need to clear rights. Examples of types of free use are available in documents at 
http://centerforsocialmedia.org/fair-use. 
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The Statement 

This statement recognizes that documentary filmmakers must choose whether or not to 
rely on fair use when their projects involve the use of copyrighted material. It is 
organized around four classes of situations that they confront regularly in practice. 
(These four classes do not exhaust all the likely situations where fair use might apply; 
they reflect the most common kinds of situations that documentarians identified at this 
point.) In each case, a general principle about the applicability of fair use is asserted, 
followed by qualifications that may affect individual cases. The four classes of 
situations, with their informing principles and limitations, follow on the next page. 

 

ONE: Employing copyrighted material as the object of social, political, or cultural 
critique  

Description: This class of uses involves situations in which documentarians engage in 
media critique, whether of text, image, or sound works. In these cases, documentarians 
hold the specific copyrighted work up for critical analysis. 

Principle: Such uses are generally permissible as an exercise of documentarians’ fair-
use rights. This is analogous to the way that (for example) a newspaper might review a 
new book and quote from it by way of illustration. Indeed, this activity is at the very 
core of the fair use doctrine as a safeguard for freedom of expression. So long as the 
filmmaker analyzes or comments on the work itself, the means may vary. Both direct 
commentary and parody, for example, function as forms of critique. Where copyrighted 
material is used for a critical purpose, the fact that the critique itself may do economic 
damage to the market for the quoted work (as a negative book review could) is 
irrelevant. In order to qualify as fair use, the use may be as extensive as is necessary to 
make the point, permitting the viewer to fully grasp the criticism or analysis. 

Limitations: There is one general qualification to the principle just stated. The use 
should not be so extensive or pervasive that it ceases to function as critique and 
becomes, instead, a way of satisfying the audience’s taste for the thing (or the kind of 
thing) critiqued. In other words, the critical use should not become a market substitute 
for the work (or other works like it).  

  

TWO: Quoting copyrighted works of popular culture to illustrate an argument or point 

Description: Here the concern is with material (again of whatever kind) that is quoted 
not because it is, in itself, the object of critique but because it aptly  illustrates some 
argument or point that a filmmaker is developing—as clips from fiction films might be 
used (for example) to demonstrate changing American attitudes toward race. 
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Principle: Once again, this sort of quotation should generally be considered as fair use. 
The possibility that the quotes might entertain and engage an audience as well as 
illustrate a filmmaker’s argument takes nothing away from the fair use claim. Works of 
popular culture typically have illustrative power, and in analogous situations, writers in 
print media do not hesitate to use illustrative quotations (both words and images). In 
documentary filmmaking, such a privileged use will be both subordinate to the larger 
intellectual or artistic purpose of the documentary and important to its realization. The 
filmmaker is not presenting the quoted material for its original purpose but harnessing it 
for a new one. This is an attempt to add significant new value, not a form of “free 
riding”—the mere exploitation of existing value. 

Limitations: Documentarians will be best positioned to assert fair use claims if they 
assure that: 

• the material is properly attributed, either through an accompanying on-screen 
identification or a mention in the film’s final credits; 

• to the extent possible and appropriate, quotations are drawn from a range of 
different sources; 

• each quotation (however many may be employed to create an overall pattern of 
illustrations) is no longer than is necessary to achieve the intended effect; 

• the quoted material is not employed merely in order to avoid the cost or 
inconvenience of shooting equivalent footage. 

  

THREE: Capturing copyrighted media content in the process of filming something else 

Description: Documentarians often record copyrighted sounds and images when they 
are filming sequences in real-life settings. Common examples are the text of a poster on 
a wall, music playing on a radio, and television programming heard (perhaps seen) in 
the background. In the context of the documentary, the incidentally captured material is 
an integral part of the ordinary reality being documented. Only by altering and thus 
falsifying the reality they film — such as telling subjects to turn off the radio, take down 
a poster, or turn off the TV — could documentarians avoid this. 

Principle: Fair use should protect documentary filmmakers from being forced to falsify 
reality. Where a sound or image has been captured incidentally and without prevision, 
as part of an unstaged scene, it should be permissible to use it, to a reasonable extent, as 
part of the final version of the film. Any other rule would be inconsistent with the 
documentary practice itself and with the values of the disciplines (such as criticism, 
historical analysis, and journalism) that inform reality-based filmmaking. 

Limitations: Consistent with the rationale for treating such captured media uses as fair 
ones, documentarians should take care that: 
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• particular media content played or displayed in a scene being filmed was not 
requested or directed; 

• incidentally captured media content included in the final version of the film is 
integral to the scene/action; 

• the content is properly attributed; 

• the scene has not been included primarily to exploit the incidentally captured 
content in its own right, and the captured content does not constitute the scene’s 
primary focus of interest;  

• in the case of music, the content does not function as a substitute for a synch 
track (as it might, for example, if the sequence containing the captured music 
were cut on its beat, or if the music were used after the filmmaker has cut away 
to another sequence). 

  

FOUR: Using copyrighted material in a historical sequence  

Description: In many cases the best (or even the only) effective way to tell a particular 
historical story or make a historical point is to make selective use of words that were 
spoken during the events in question, music that was associated with the events, or 
photographs and films that were taken at that time. In many cases, such material is 
available, on reasonable terms, under license. On occasion, however, the licensing 
system breaks down. 

Principle: Given the social and educational importance of the documentary medium, 
fair use should apply in some instances of this kind. To conclude otherwise would be to 
deny the potential of filmmaking to represent history to new generations of citizens. 
Properly conditioned, this variety of fair use is critical to fulfilling the mission of 
copyright. But unless limited, the principle also can defeat the legitimate interests of 
copyright owner—including documentary filmmakers themselves. 

Limitations: To support a claim that a use of this kind is fair, the documentarian should 
be able to show that: 

• the film project was not specifically designed around the material in question; 

• the material serves a critical illustrative function, and no suitable substitute 
exists (that is, a substitute with the same general characteristics); 

• the material cannot be licensed, or the material can be licensed only on terms 
that are excessive relative to a reasonable budget for the film in question; 

• the use is no more extensive than is necessary to make the point for which the 
material has been selected; 
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• the film project does not rely predominantly or disproportionately on any single 
source for illustrative clips; 

• the copyright owner of the material used is properly identified   

  

Fair Use in Other Situations Faced by Documentarians 

The four principles just stated do not exhaust the scope of fair use for documentary 
filmmakers. Inevitably, actual filmmaking practice will give rise to situations that are 
hybrids of those described above or that simply have not been anticipated. In 
considering such situations, however, filmmakers should be guided by the same basic 
values of fairness, proportionality, and reasonableness that inform this statement. Where 
they are confident that a contemplated quotation of copyrighted material falls within fair 
use, they should claim fair use. 

 

Some Common Misunderstanding about Fair Use 

As already indicated,  two goals of the preceding statement are to encourage 
documentarians to rely on fair use where it is appropriate and to help persuade the 
people who insure, distribute, and program their work to accept and support 
documentarians in these choices. Some common errors about fair use and its 
applicability may stand in the way of accomplishing these goals. Briefly, then, here are 
some correctives to these misunderstandings: 

• Fair use need not be exclusively high-minded or “educational” in 
nature. Although nonprofit or academic uses often have good claims to be 
considered “fair,” they are not the only ones. A new work can be 
“commercial”—even highly commercial—in intent and effect and still invoke 
fair use. Most of the cases in which courts have found unlicensed uses of 
copyrighted works to be fair have involved projects designed to make money, 
including some that actually have. 

• Fair use doesn’t have to be boring. A use is no less likely to qualify as a fair one 
because the film in which it occurs is effective in attracting and holding an 
audience. If a use otherwise satisfies the principles and limitations described in 
the Statement of Best Practices in Fair Use, the fact that it is entertaining or 
emotionally engaging should be irrelevant to the analysis. 

• A documentarian’s failed effort to clear rights doesn’t inhibit his or her ability to 
claim fair use with respect to the use in question. Everyone likes to avoid 
conflict and reduce uncertainty. Often, there will be good reasons to seek 
permissions in situations where they may not literally be required. In general, 
then, it never hurts to try, and it actually can help demonstrate the filmmaker’s 
good faith. And sometimes (as in connection with Principle Four) it can be 
critically important. 
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Independent Feature Project (IFP) 
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International Documentary association (IDA) 
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Resumé 

 

Hlavním cílem této diplomové práce s názvem Dokumentární film z hlediska autorského 

práva je prozkoumat a zhodnotit autorskoprávní specifika dokumentárních filmů. 

Nejprve je popsán dokumentární film jakožto kulturní fenomén se zvláštním vztahem 

k realitě – jsou uvedeny jeho možné definice, třídění a nastíněny etické otázky, které 

nabízí. Poté následuje krátký exkurz do dějin ochrany audiovizuálních děl (jak na území 

ČR, tak v mezinárodním kontextu), přičemž detailněji jsou rozvedeny části týkající se 

přímo dokumentárního filmu. 

V další části se práce věnuje pojmu audiovizuální dílo a autorství audiovizuálního díla 

podle účinného českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. a snaží se vymezit hranice 

tohoto pojmu a jeho možné výklady zejména ve vztahu k dokumentárním a dalším non-

fikčním filmům. Poté následuje kapitola zabývající se právní povahou protagonistů 

dokumentárního filmu neboli sociálních herců, která se liší od herců v hraném filmu, 

neboť sociální herci nepředvádějí umělecké výkony ve smyslu autorského zákona. Na 

tuto kapitolu navazuje část týkající se ochrany osobnosti sociálních herců 

v dokumentárních filmech, která se řídí obecnou úpravou ochrany osobnosti v zákoně č. 

89/2012 Sb. občanském zákoníku, což může při tvorbě dokumentárních filmů vyvolávat 

značné problémy. Další kapitola se pak zabývá vztahem ústavně zakotvené svobody 

projevu k dokumentárnímu filmu a otázce odpovědnosti za projevy zobrazené ve filmu. 

V poslední části jsou rozebrány možnosti mimosmluvního užití cizích autorských děl 

v dokumentárních filmech, zejména pak čtyři zákonné licence podle českého autorského 

zákona (citace, nepodstatné vedlejší užití, užití díla umístěného na veřejném 

prostranství, zpravodajská licence). V samostatné kapitole je pak zkoumána doktrína 

fair use využívaná v USA a možnosti jejího využití v dokumentárním filmu včetně 

relevantní judikatury.  
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Summary  

 

The aim of this thesis Documentary Film from the Copyright Point of View is to explore 

and evaluate copyright specifics of documentary cinema. Chapter One describes 

documentary film as a culture phenomenon with peculiar relationship to reality. It 

shows possible definitions and classifications and outlines some of the ethical questions 

connected with the documentary cinema. Then follows a brief excursion into the history 

of copyright protection of audiovisual works (both in the Czech Republic and in the 

international context), with emphasis on speciality of documentary films protection. 

Chapter Three examines terms audiovisual work and authorship of an audiovisual work 

as defined in effective Czech Act No. 121/2000 Coll. on Copyright and Rights Related 

to Copyright and tries to mark boundaries of these terms and its possible interpretation 

especially in relation to the documentary and other non-fiction films. Next chapter deals 

with the legal nature of protagonists of documentary or social actors which differs from 

legal nature of the actors in fiction films, because social actors does not perform artistic 

performances as defined in Czech Copyright Act. Subsequent Chapter Five analyzes 

protection of personal rights of social actors in documentary films which is governed by 

general protection of personal rights in Act no. 89/2012 Coll. Civil Code which may 

cause some significant problems in the production of documentary films. Another 

chapter explores the relationship of constitutionally enshrined freedom of expression 

and documentary cinema and deals with possible liability for expressions depicted in 

the film. 

The last part focuses on possibilities of non-contractual use of copyrighted works of 

other authors in documentary films, especially on four statutory licenses according to 

Czech Copyright Act (quotation, incidental inclusion, use of a work in a public space, 

reporting license). A separate chapter examines the US doctrine of fair use and its 

application in the documentary cinema, including relevant case law. 
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