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1. Úvod
Lidská tvořivost provází lidstvo od dávných dob. Ale až v posledních stoletích se
ukázalo nezbytným výsledky této tvořivosti chránit právními prostředky. Autorská díla
nelpí neoddělitelně na svých hmotných nosičích a mnohokrát je lze užívat, aniž by se
nějak opotřebovávaly. Přestože jsou v podstatě všudypřítomná a neznají hranic, nejsou
na celém světě pojímána stejně. Vytvořily se dva hlavní přístupy k ochraně děl –
autorskoprávní a copyrightový. A u obou se zdá, že jen pokulhávají za rychle se měnící
společností. V zájmu jednotné celosvětové ochrany bude třeba najít kompromis mezi
těmito dvěma koncepcemi.
Společnost v současné době neshledává za hodnotu hodnou ochrany pouze
autorství, ale i přínosy dalších osob, které se na tvorbě podílejí, i když v jejich případě
netvůrčím způsobem. O tom, jaký přístup k ochraně těchto osob byl zvolen v současné
české právní úpravě, pojednává tato diplomová práce. Zároveň jsou tyto přístupy
srovnávány s jinými právními úpravami, a to s dřívějšími českými i s cizokrajnými.
V autorském zákoně se nachází díl 7., který je nazván Zvláštní ustanovení
o některých dílech. Kromě zaměstnaneckých děl, kolektivních děl a děl na objednávku,
která jsou stěžejním tématem této práce, jsou v tomto dílu upravena i díla školní, díla
audiovizuální a počítačové programy.
Autorský zákon tedy tato díla označuje za zvláštní. V čem ale tato zvláštnost
spočívá? Především je tak naznačeno jaká metoda je zvolena pro právní úpravu těchto
děl. Autorský zákon je nevymezuje jako další instituty stojící mimo či vedle autorských
děl. Naopak jedná se taktéž o díla autorská, která jsou obecně upravena na začátku
zákona, ale v těchto případech vykazují i další znaky, které zákon uznává, a stanoví pro
tato díla odlišný režim. Pokud speciální úprava nějaké uspořádání vztahů plně
nevymezuje, uplatní se na tomto místě úprava obecná.
Další ze zvláštností je svěření některých oprávnění k dílu i jiným osobám než jen
autorovi. Pokud nastane přepokládaná situace, bude se zákonem stanovený režim na
dílo aplikovat. Ale stranám je ponechán prostor pro to, aby si mezi sebou upravily
právní vztahy odlišně od znění zákona. Mohou oprávnění osoby s netvůrčím přínosem
ke vzniku díla i úplně vyloučit. Častá je ale opačná situace, kdy si strany ve svých
vzájemných právních vztazích tuto problematiku nevyjasní. Zde pak vyvstává úloha
zákona, aby dokázal přiměřeně namíchat práva osob, které se podílejí na vzniku
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autorského díla a které mohou mít výrazně protichůdné zájmy. Možných kombinací je
mnoho, stačí jen nahlédnout do právních řádů jiných zemí.
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2. Obecná úprava
Právní úpravu děl zaměstnaneckých, na objednávku a kolektivních nalezneme v díle
7. autorského zákona, který je nazván Zvláštní ustanovení o některých dílech. Jen tři
paragrafy autorského zákona jsou věnovány čistě této skupině autorských děl. Jsou to:
§ 58 AZ věnující se zaměstnaneckému dílu, § 61 AZ dílu vytvořenému na objednávku a
§ 59 AZ kolektivnímu dílu. Další dílčí právní úpravy týkající se této skupiny děl jsou
rozptýleny do jiných ustanovení autorského zákona. Tato kategorie děl tedy podléhá
zvláštnímu právnímu režimu.
Abychom pochopili, v čem spočívá odlišnost těchto institutů, je nutné být
obeznámen alespoň v základních rysech s odvětvím autorského práva a jeho obecnou
právní úpravou.

2.1. Autorské právo
Autorské právo je souhrn právních norem upravující společenské vztahy, jenž vznikají
při tvorbě a užití autorského díla. Je řazeno do širšího právního oddílu duševního
vlastnictví. Protože je podle české právní úpravy pojem vlastnictví spojován
s vlastnickým právem k hmotným předmětům, používá se také pojem práva
k nehmotným statkům. Oba pojmy se snaží vystihnout, že jde o práva nemateriální
povahy, která jsou výsledkem procesu lidského myšlení. Mezi tyto dva pojmy ale nelze
položit rovnítko a to především kvůli otázce osobnostních práv autora. Pojem duševní
vlastnictví tak odpovídá spíše anglosaskému pojetí a akcentuje obchodní aspekty.
Kromě práva autorského a práv souvisejících s právem autorským se do tohoto odvětví
řadí také práva průmyslová, tedy právní úprava vynálezů a zlepšovacích návrhů,
průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných
známek, označení původu, biotechnologických vynálezů a odrůd rostlin.
Stěžejní právní úprava je obsažena v zákoně č. 121/2002 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), který už byl několikrát novelizován. Tento předpis je ve vztahu speciality
k občanskému zákoníku a tedy jeho obecná úprava občanskoprávní se užije, pokud
problém není řešitelný podle autorského zákona. Pokud ani jeden z těchto předpisů
takovou úpravu neobsahuje, je nutné použít analogii. Další předpisy hrající roli
v českém autorském právu nalezneme v mezinárodních dokumentech, směrnicích
Evropských společenství i v jiných národních zákonech a to i ústavních. Jejich výčet je
3

poměrně obsáhlý, za nejvýznamnější jsou považovány především Bernská úmluva
o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, Všeobecná úmluva o autorském
právu z roku 1952, tzv. internetové smlouvy WIPO1 z roku 1996, směrnice
o harmonizaci doby ochrany2, informační směrnice3 a z národních Listina základních
práv a svobod4, zmiňovaný občanský zákoník5, obchodní zákoník6, občanský soudní
řád7, trestní zákoník8, zákoník práce9 a mnohé další.
Nejstarší předchůdce současného autorského zákona pochází již z roku 184610, ale
tím bezprostředním byl autorský zákon č. 35/1965 Sb. Nový autorský zákon, který je
účinný od 1. prosince 2000, přináší oproti dřívější úpravě kromě jiného i dualistické
pojetí autorských práv, které odděluje osobnostní a majetková práva, a posílení smluvní
volnosti stran. Potřeba nové právní úpravy byla spatřována v celkově změně
společenské situace od 60. let minulého století a především v nutnosti harmonizace
českého práva s právem Evropských společenství.
Autorská práva jsou právní teorií pojímána jako zvláštní práva osobní. Platná
právní úprava vychází důsledně z koncepce nepřevoditelnosti autorského práva. Tento
koncepční přístup zná jedinou výjimku spočívající v možnosti poskytnout oprávnění
k výkonu práva užití díla (licenci). Tímto označením není míněn skutečný převod, tj.
zcizení, ale pouze zřízení (konstituování) oprávnění třetí osobě k určitému nakládání
s daným dílem. Zásadou smluvní volnosti uplatňovanou v těchto vztazích není dotčen
princip nepřevoditelnosti autorského práva.11
Předmět právní úpravy autorského zákona je vymezen v jeho § 1 a jsou jím práva
autora k jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským (těmi jsou
například práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, výrobce zvukového
záznamu k jeho záznamu nebo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením

1

Smlouva WIPO o právu autorském z roku 1996, Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců z roku
1996 .
2
Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním
souvisejících.
3
Směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti.
4
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod.
5
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
6
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
7
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
8
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
9
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
10
Císařský patent z 19. října 1846 č. 922s. b. z. s.
11
Cit.: Knappová M., Švestka J., Dvořák J.: Občanské právo hmotné 3, 4. vydání, Praha: Aspi 2007, s.
185.
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rozmnoženiny jím vydaného díla), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu
práv podle tohoto zákona a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících
s právem autorským.
Svým charakterem se jedná hlavně o soukromoprávní právní předpis a s tím souvisí
častá dispozitivnost právních norem. Některé úseky autorského zákona, například
kolektivní správa, jsou spíše veřejnoprávního charakteru a od zákonné úpravy není
možné odchýlení se smluvním ujednáním stran, jsou tedy kogentní.
V autorském právu se uplatňuje princip teritoriality. Působnost českého autorského
zákona je omezena pouze na užití autorského díla (oprávněné i neoprávněné),
ke kterému došlo na území České republiky. Podle § 107 AZ se autorský zákon
vztahuje na díla autorů, kteří jsou státními občany České republiky, a to ať byly
vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Na díla cizích státních příslušníku a osob bez státní
příslušnosti se český autorský zákon vztahuje, vyplývá-li tak z mezinárodních smluv,
kterými je česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České
republiky, nebo je-li zaručena vzájemnost. Pro Českou republiku je nejvýznamnější
mezinárodní smlouvou v této oblasti revidovaná Bernská úmluva.

2.2. Autorské dílo
Autorské dílo je předmětem práva autorského a je legálně vymezeno v § 2 autorského
zákona. Je jím dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě. Autorský zákon pro něj používá legislativní zkratku „dílo“, ale tento pojem je
nutné odlišovat od shodného výrazu vyskytujícího se v občanském a obchodním
zákoníku a to v úpravě smlouvy o dílo12. Toto dílo spočívá v určitém hmotně
zachyceném výsledku fyzické nebo duševní pracovní činnosti13. Předmětem
autorskoprávní ochrany ale není hmotný předmět, který autorské dílo zachycuje, je jím
pouze nehmotné jedinečné tvůrčí vyjádření autora.
Autorský zákon uvádí, co lze zejména považovat za autorské dílo. Jsou jimi
například dílo slovesné, hudební, fotografické, kartografické. Jedná se o demonstrativní
výčet, a tudíž pro poskytnutí autorskoprávní ochrany nemusí být posuzované sdělení
zařaditelné do některé z těchto kategorií, ale musí vyhovět podmínkám definice

12

§ 631 a násl. OZ, § 536 a násl. ObchZ.
Cit.: Knappová M., Švestka J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, 3. vydání, Praha: Aspi 2002, s.
206.
13
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autorského díla a nebo musí být za dílo považováno na základě právní fikce. U těchto
tzv. kvaziděl, která jsou vymezena v § 2 odst. 2 AZ, je ustoupeno především
od pojmového znaku díla spočívající v jedinečnosti a je dostačující, pokud jsou původní
v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Mohou jimi být
počítačové programy, databáze, fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii. Autorskoprávní ochrany požívají nejen díla dokončená, ale i jednotlivé
vývojové fáze a části, pokud jsou samy díly nebo se za ně považují. Autorské dílo může
vzniknout také tvůrčím zpracováním jiného díla, například jeho překladem do jiného
jazyka. Pro poskytnutí autorskoprávní ochrany není rozhodující rozsah, účel či význam
díla.
Může dojít k situaci, že dílo splňuje pojmové znaky autorského díla, ale
z autorskoprávní ochrany je zákonem vyloučeno za účelem neomezeného širokého užití
děl, ke kterému dochází na základě všeobecného oprávněného zájmu společnosti.
V těchto případech převažuje veřejný zájem společnosti nad zájmy jednotlivce. O tyto
výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu jde především u úředních
děl, jejichž demonstrativní výčet je obsažen v § 3 pís. a) AZ. Vyloučeny z ochrany jsou,
za splnění podmínek, i díla folklorní, i když zde jde spíše o zákonnou licenci.
Vymezení předmětu práva autorského je kogentní. Aby dílo požívalo
autorskoprávní ochrany, musí naplnit všechny znaky zákonem stanovené. Úkon, který
by stanovil, že určitý výtvor není autorské dílo, ale přitom by tento výtvor vyhovoval
podmínkám definice autorského díla, by byl neplatný.
Generální klauzuli, obsaženou v § 2 odst. 1 AZ, lze rozdělit na tři pojmové znaky.
Zaprvé autorské dílo musí být vytvořeno tvůrčí formou uměleckou nebo vědeckou.
Zadruhé musí být také jedinečným nehmotným projevem tvůrčí duševní činnosti
fyzické osoby. Z této podmínky vyplývá, že nemohou vzniknout dvě díla, která by byla
shodná. Zatřetí pro naplnění znaku vyjádření díla v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě stačí jeho způsobilost vnímatelnosti jinými osobami než autorem samotným.
Ke skutečnému vnímání, ale dojít nemusí a dílo ani nemusí být zachyceno na hmotném
substrátu. V momentě takovéhoto vnímatelného vyjádření vzniká k dílu právo autorské
v subjektivním smyslu. Pokud je dílo vyjádřeno prostřednictvím věci, tak její zničení
nemá vliv na autorské právo k autorskému dílu. Obecná dispozitivní zákonná úprava
také stanoví, že nabytí věcného práva k věci, na které je autorské dílo zachyceno, nemá
za následek i oprávnění k výkonu práva dílo užít (až na volné užití díla pro osobní
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potřebu fyzické osoby podle § 30 odst. 1 AZ), ale zároveň ani nemá povinnost tuto věc
udržovat či chránit před zničením.
Autorský zákon také negativně vymezuje autorské dílo demonstrativním výčtem
toho, co není považováno za dílo. Jedná se o výtvory nezpůsobilé ochrany, protože
nejsou schopny naplnit některé definiční znaky. Jsou to například myšlenka, postup,
objev, denní zpráva, vědecká teorie či statistický graf.

2.3. Autor
České autorské právo plně uznává autorský princip, který je základním východiskem
kontinentálního pojetí toho právního odvětví. Autorský zákon ho vymezuje v § 5 slovy
„Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.“ Vychází z myšlenky, že pouze fyzická
osoba je schopna tvůrčí činnosti, která by byla jedinečným projevem osobnosti a tedy
svým jednáním naplnit všechny pojmové znaky autorského díla. Právnická osoba se
může stát nositelem autorských práv, ale vždy se bude jednat pouze o subjekt odvozený,
ale autorem a subjektem původním zůstane tvůrce. K odvozenému nabytí oprávnění
může dojít ze zákona, nebo smluvně a to nejen ve prospěch osoby právnické. Autor
musí mít právní subjektivitu. Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem
vzniká narozením a zaniká smrtí. Kdykoli mezi těmito okamžiky může vytvořit
autorské dílo. Protože tvorba díla není právním úkonem, není nutné, aby byl způsobilý i
k nim. Bez způsobilosti k právním úkonům, ale nemůže s dílem dále nakládat. Pro
poskytnutí autorsko právní ochrany nejsou vyžadovány žádné formální náležitosti,
například autor nemusí své jméno či pseudonym na díle uvádět. Pokud se ale na díle
vyskytne jméno fyzické osoby uvedené obvyklým způsobem, bude tato osoba
považována za autora na základě vyvratitelné právní domněnky autorství.
Dílo nemusí vzniknout jen činností jednotlivce, ale je možná i pluralita autorů.
Zákon tuto problematiku upravuje především v ustanoveních týkajících se díla
spoluautorů, díla souborného, kolektivního díla (viz níže). Spoluautorstvím je vytvoření
díla společnou tvůrčí činností více osob do doby jeho dokončení. Autorské právo pak
přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně a o nakládání s dílem rozhodují
spoluautoři jednomyslně (souhlas spoluautora lze nahradit úkonem soudu). Pokud není
sjednáno jinak, jsou podíly na výnosech z práva autorského k dílu úměrné velikosti
tvůrčích příspěvků spoluautorů; pokud podíly nejsou rozpoznatelné, tak jsou výnosy
stejné.
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Dílo souborné je soubor nezávislých děl či prvků, který způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu splňuje podmínky generální klauzule vymezující autorské dílo.
Ochrany tak budou požívat jak díla do souboru zařazená, tak i soubor samotný, jehož
autorem bude fyzická osoba, která tvůrčím způsobem prvky vybrala či uspořádala.

2.4. Subjektivní autorská práva
Subjektivní autorská práva jsou právy absolutními, tedy působí erga omnes. To
znamená, že právu určitého individuálně určeného subjektu odpovídá povinnost
neurčitého počtu individuálně neurčených subjektů, která spočívá v nekonání. Autorské
právo zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Jejich výlučnost
spočívá v právu autora vyloučit ostatní osoby z neoprávněného zasahování jeho díla.
Jedná se o práva relativně samostatná a oddělená, což odpovídá dualistické koncepci.
Přesto spolu tato práva souvisí a k jejich výkonu mnohdy dochází současně.
Originálním subjektem těchto práv je autor, který se těchto práv nemůže vzdát ani je
převést na jiného.

2.4.1. Osobnostní práva
Uznávání osobnostních práv je charakteristické pro kontinentální pojetí autorského
práva. Tento koncept vznikl ve Francii a především pod tlakem Bernské úmluvy se šířil
do dalších zemí. Vychází z myšlenky, že tvořivost je projevem osobnosti člověka a je
jeho neoddělitelnou součástí, a tedy vyžaduje zvláštní ochranu. Autorský zákon věnuje
osobnostním právům především svůj § 11. Těchto práv se autor nemůže vzdát, jsou
nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.
Prvním z nich je právo autora rozhodnout o zveřejnění díla. K tomu dojde prvním
oprávněným zpřístupněním veřejnosti. Způsob realizace tohoto práva nerozhoduje,
v § 4 AZ je jen jejich demonstrativní výčet. Veřejnost není v zákoně vymezena, ale
považují se za ně všichni členové společnosti jako osoby individuálně neurčené. Dílo
může být zveřejněno jen jednou.
Na osobování si autorství má právo také pouze autor. U jiné osoby by se jednalo
o plagiátorství a autor by měl právo se proti takovémuto jednání bránit. S tímto právem
souvisí i právo na autorské označení, tedy jakým způsobem bude jeho autorství uvedeno
při zveřejnění a dalším užitím jeho díla, je-li označení při takovém užití obvyklé. Autor
může uvádět své jméno, pseudonym nebo nechat dílo anonymní.

8

Právem na nedotknutelnost díla se rozumí, že bez svolení autora nikdo nesmí jeho
dílo měnit nebo do něj jinak zasahovat, nestanoví-li autorský zákon jinak. Ostatní osoby
užívající dílo tak nesmí činit způsobem snižujícím jeho hodnotu. Pro kontrolu
dodržování této povinnosti má autor i právní nástroj tzv. autorský dohled. Toto
oprávnění má ale svoje limity a lze ho uplatňovat jen do té míry, do jaké lze po uživateli
spravedlivě požadovat jeho umožnění.
Smrtí autora sice jeho osobnostní práva zanikají, ale určitá ochrana jeho díla trvá.
Mluví se o postmortální ochraně díla, jenž zahrnuje ochranu proti osobování si autorství
jinými, proti užití díla snižujícím jeho hodnotu a proti neuvádění autora díla (není-li
anonymní). Osoby blízké14, právnická osoba sdružující autory či příslušný kolektivní
správce se můžou této ochrany domáhat. Tato práva vznikají smrtí autora a jejich konec
není časově limitován.

2.4.2. Majetková práva
Majetková práva lze rozdělit na dvě skupiny. První z nich se týká práva dílo užít a druhá
je souhrnně označována jako jiná majetková práva. Pro tato práva je charakteristický
jejich hospodářský význam, ale přesto jsou koncipována jako práva nezcizitelná a
dokonce jako práva neocenitelná15. Ale na rozdíl práv osobnostních jsou předmětem
dědictví. Jejich právní úpravu můžeme nalézt především v oddílech 3. až 6. AZ.
Autor má právo dílo užít, udělit jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva nebo
strpět užití tohoto díla jinou osobou, je-li to v souladu se zákonem. Co je považováno
za užití díla, vymezuje autorský zákon demonstrativním výčtem a stanovením toho, co
za užití díla považováno není v §30 odst. 1 AZ. Výčet způsobů užití díla16 se týká
především dvou oblastí – rozmnožování díla a zpřístupňování díla veřejnosti. Za užití
díla podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby,
jehož cílem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu a vytvoření
rozmnoženiny fyzickou osobou pro svou osobní potřebu na papír nebo podobný
podklad17. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu
zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Dílo může být užito v původní
či změněné podobě, samostatně či ve spojení s jiným dílem, veřejně či neveřejně,
v hmotné i nehmotné podobě.
14

§ 116 OZ.
§ 17 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.
16
§ 12 odst.4 AZ, a detailnější vymezení v § 13 až 23 AZ.
17
§ 30 odst. 1 AZ, § 30a odst. 1 písm. a) AZ.
15
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Jinými majetkovými právy jsou především právo na odměnu při opětném prodeji
originálu díla uměleckého, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro
osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, a dále také například právo na odměnu
za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla či právo na přiměřenou
dodatečnou odměnu. Některá majetková práva jsou ze zákona povinně spravována
kolektivním správcem18.

2.4.3. Trvání autorských práv
Osobnostní práva vznikají, jakmile je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě, trvají po dobu života autora a zanikají jeho smrtí. Jsou tedy pevně spjata
s osobou autora. Postmortální ochrana díla se svým obsahem částečně shoduje
s osobnostními právy autora, ale jedná se o právo originární, které vzniká okamžikem
smrti autora a trvá po neomezenou dobu.
Majetková práva autorská také vznikají v momentě vyjádření díla v objektivně
vnímatelné podobě, ale trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Doba
trvání majetkových práva se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce,
v němž došlo k události rozhodné pro její počítání (například smrti autora). Majetková
autorská práva jsou předmětem dědictví. Může se jednat o dědění ze zákona i ze závěti.
Rozhodující rovněž není povaha osoby dědice, mohou to být osoby fyzické, právnické
i stát. Pokud dědictví nenabude žádný dědic, nestává se dílo dílem volným a majetková
práva připadnou státu jako odúmrť. Úprava autorského zákona se zmiňuje většinou
pouze o osobě autora, ale pokud z povahy ustanovení zákona nevyplývá jinak, platí tato
úprava také pro dědice.
U děl spoluautorských se doba trvání majetkových práv počítá od smrti
spoluautora, který ostatní přežil. Doba trvání majetkových práv u díla anonymního či
pseudonymního trvá také 70 let, ale tato lhůta počíná běžet od oprávněného zveřejnění
díla. Pokud se v průběhu této lhůty stane pravé jméno osoby autora známé nebo se autor
veřejně prohlásí, řídí se doba trvání práv standardními pravidly – 70 let po smrti autora
či nejdéle žijícího spoluautora. Obdobný režim mají díla kolektivní. V některých
případech je událostí rozhodnou pro začátek běhu lhůty dokonce vytvoření díla. Je tomu
tak, pokud dílo nebylo zveřejněno a zároveň pro počítání doby trvání není rozhodná
smrt autora. Pokud se dílo zveřejňuje po částech, počítá se doba trvání majetkových

18

§ 95 a následující AZ.
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práv pro každou tuto část samostatně. Přestože se za autora audiovizuálního díla
považuje režisér, počítá se lhůta 70 let od smrti poslední přeživší osoby v zákoně
uvedené (například i autor scénáře či autor dialogů).
Pokud u díla uplynula doba majetkoprávní ochrany, stává se dílem volným. Každý
ho tedy může bez dalšího (svolení či úplaty) užít.

2.5. Licence
Právo dílo užít má především autor. On může udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto
práva smlouvou. Tento dvoustranný právní úkon se nazývá licenční smlouva. Dalším
případem oprávněného užití díla je presumované udělení oprávnění vyplývající
ze zákonné úpravy (zaměstnavateli, objednateli). I zde je zachován smluvní princip,
neboť předpokladem takovéto zákonné presumpce svolení je právní vztah založený
smlouvou. Jiná osoba má oprávnění dílo užít jen v případech stanovených autorským
zákonem, tzv. mimosmluvní instituty užití díla. Sem jsou řazena volná užití díla19 a
zákonné licence. Pojem licence označuje oprávnění dílo užít jinou osobou než autorem.

2.5.1. Zákonné licence
Zákonné licence jsou výjimkami a omezeními autorských práv. Aby byly v souladu
s právem, musí vyhovět podmínkám tzv. třístupňového testu, který je vyjádřen
v § 29 AZ.
Tyto podmínky zákonných licencí (ale i volných užití), které musí být splněny
všechny a vždy, jsou:
1. lze je uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v autorském
zákoně a
2. pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem
užití díla a
3. ani jimi nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.
Další podmínkou u většiny zákonných licencí je, že se jedná o užití díla zveřejněného.
Takovýmto zákonem založeným oprávněním dílo užít je např. oprávnění
k rozmnožování díla na papír nebo jiný podobný podklad, citace, licence výstavní,
úřední a zpravodajská licence, licence k užití děl pro zdravotně postižené a pro sociální
zařízení nebo licence pro dočasné rozmnoženiny. Legálně jsou vymezeny ve 4. dílu

19

Viz. výše. Kapitola: Majetková práva.
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autorského zákona, který je nazvaný Výjimky a omezení práva autorského20. Většina
zákonných licencí je bezúplatná.

2.5.2. Licenční smlouva
Licenční smlouva je druh občanskoprávní smlouvy upravený v § 46 až 56 AZ.
Při absenci přímé úpravy v autorském zákoně je nutné použít obecný právní předpis
(občanský zákoník), případně i analogii.
Základní ustanovení licenční smlouvy v § 46 AZ stanoví, že licenční smlouvou
autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to k jednotlivým anebo
ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se
zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Nakladatelská smlouva,
jako nejstarší druh licenční smlouvy, si vydobyla některá zvláštní ustanovení upravené
v § 56 AZ.
Poskytovatelem licence může být nejen autor, ale i dědici, stát jako nabyvatel
odúmrti, zaměstnavatel, objednatel či kolektivní správce. Tato osoba musí být způsobilá
k právním úkonům nebo zastoupena zákonným zástupcem. Nabyvatelem může být
osoba fyzická i právnická, a není-li sjednáno jinak, je povinna licenci využít.
Návrh na uzavření smlouvy lze směrovat i neurčitému počtu osob a jejich
akceptace návrhu může proběhnout provedením určitého úkonu, a to i bez vyrozumění
navrhovatele tím, že se podle této smlouvy zachová.
Obecné pravidlo stanoví, že licenční smlouvy mohou být uzavřeny v jakékoli
formě (písemně, ústně i konkludentně). V některých případech ale zákon vyžaduje, aby
byly licenční smlouvy uzavřeny písemně. Tak je to například u licence výhradní, podle
které autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se
sám zdržet výkonu práva dílo užít způsobem, ke kterému udělil licenci. Pokud ze
smlouvy nevyplývá, že jde o výhradní licenci, má se za to, že jde o licenci nevýhradní, a
autor může dílo sám užívat a poskytovat oprávnění k užití i třetím osobám.
Je-li tak sjednáno mezi stranami, může nabyvatel poskytnout třetí osobě podlicenci,
tedy oprávnění tvořící součást jeho licence. Postoupit licenci lze jen s písemným
souhlasem autora.
Licenční smlouva je pojímána primárně jako smlouva úplatná. Měla by v ní být
stanovena výše odměny nebo způsob jejího určení (např. z výnosů z využití licence).

20

Zákonné licence omezující práva autora počítačového programu jsou uvedeny v § 66 AZ.
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Pokud tomu tak není, musí smlouva obsahovat buď projev vůle stran sjednat licenci
bezúplatnou nebo úplatnou, ale bez určení výše odměny (náležet pak bude ve výši
obvyklé v době uzavření smlouvy za obdobných podmínek). Jinak bude smlouva
neplatná. Autor má právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, je-li odměna tak nízká, že
je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení
takovéhoto zisku. V tomto případě ale nesmí být stanovena v závislosti na výnosech
z využití licence.
Omezení licenčních oprávnění se mohou vztahovat ke způsobu užití a k jeho
rozsahu. Když ve smlouvě nejsou stanovena tato omezení výslovně, má se za to, že
licence byla poskytnuta v takovém rozsahu a k takovým způsobům užití díla, která jsou
nezbytná k dosažení účelu smlouvy. Pro případy, kdy omezení nejsou stanovena
ve smlouvě, a z jejího účelu nevyplývá jinak, obsahuje autorský zákon ustanovení,
ve kterých vymezuje, jaká omezení jsou předpokládána. Například se má za to, že
územní rozsah licence je omezen na území České republiky. Při výkonu licence je
nabyvatel omezen také dalšími právy poskytovatele.
Autorský zákon obsahuje zvláštní ustanovení odstoupení od licenční smlouvy,
která doplňují obecnou úpravu zániku smlouvy, která je v občanském zákoníku. Autor
má právo odstoupit od licenční smlouvy pro nečinnost nabyvatele výhradní licence, pro
změnu přesvědčení autora dosud nezveřejněného díla a od licenční smlouvy
nakladatelské pro neumožnění provedení autorské korektury.
Licenční smlouvu lze sjednat pouze na dobu určitou. Nejzazším okamžikem zániku
licenčního oprávnění je konec doby trvání majetkových práv.

2.6. Ochrana autorských práv
Český právní řád nabízí nástroje ochrany autorských práv dokonce v několika právních
odvětvích. Podle § 105 AZ ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu
stanovenou zvláštními právními předpisy. Lze ji rozdělit do několika částí –
soukromoprávní a veřejnoprávní, kterou lze dále dělit na správněprávní a trestněprávní.

2.6.1. Soukromoprávní ochrana
Právní úpravu soukromoprávní ochrany autorských práv nalezneme v autorském
zákoně, občanském zákoníku a obchodním zákoníku. Procesním předpisem upravující
tuto oblast je občanský soudní řád.
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Aktivní legitimaci k domáhání se ochrany má především autor, ale dále například
i jednotlivý spoluautor samostatně21 nebo dědic majetkových práv22. V případě, že byla
jiné osobě udělena výhradní licence a nebo má právo výkonu majetkových práv
ze zákona, je autor z možnosti uplatňovat některé nároky23 vyloučen – ochrany se musí
domáhat tato oprávněná osoba.
V § 40 AZ jsou demonstrativně uvedeny nároky proti neoprávněnému zásahu
(nebo jeho hrozbě) do práv autora. Jsou jimi návrhy na určení autorství, různé formy
zdržovacích nároků, nároky na sdělení informací, nároky odstraňovací, satisfakční,
na uveřejnění rozsudku nebo na zákaz služby využívané třetími osobami k porušování
nebo ohrožování práva autora.
Autorský zákon obsahuje i speciální skutkové podstaty, které nespočívají
v porušování nebo ohrožování autorských práv. Tyto delikty spočívají v jednání, které
se snaží obejít účinné technické prostředky ochrany nebo které zasahuje do informací
sloužících k identifikaci díla. Poskytována je také ochrana před nebezpečím záměny
dvou děl.
Právo na náhradu škody24 a na vydání bezdůvodného obohacení25 je upraveno
v občanském zákoníku. V § 40 odst. 4. AZ jsou tyto nároky, pro případy porušení
autorského práva, rozšířeny. V případě náhrady škody nemusí žalobce prokazovat
skutečně ušlý zisk, ale může se domáhat náhrady ušlého zisku ve výši obvyklé licenční
odměny. A pokud jde o výši bezdůvodného obohacení v případech neoprávněného
nakládání s dílem bez potřebné licence, může činit dvojnásobek obvyklé odměny
za takovouto licenci.
Návrhy na předběžné opatření26 a na zajištění předmětu důkazního prostředku27
mají spíše doplňkový charakter a jsou upraveny v občanském soudním řádu.
Nekalosoutěžní žalobní návrhy mohou doplňovat autorskoprávní ochranu. Nekalou
soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a
je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž je
zakázána, i když by se zprvu mohlo zdát, že posuzované jednání je v souladu s právem.
Nekalá soutěž je upravena v § 44 a následujících obchodního zákoníku.
21

§ 8 odst. 4 AZ.
§ 26 odst. 2, odst. 4 AZ.
23
§ 40 odst. 1 písm. b) až d) AZ.
24
§ 415 a násl. OZ.
25
§ 451 a násl. OZ.
26
§ 74 a násl. OSŘ.
27
§ 78b a násl. OSŘ.
22
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Nekalosoutěžního jednání se mohou dopustit osoby fyzické i právnické; nemusí být
podnikateli, stačí, že se účastní hospodářské soutěže.

2.6.2. Veřejnoprávní ochrana
Veřejnoprávní ochrana doplňuje soukromoprávní ochranu. Postihována jsou závažnější
jednání, která vykazují vyšší nebezpečnost pro společnost. Nástroje ochrany nám
poskytuje právo správní i trestní.
Přestupky fyzický osob a správní delikty právnických a podnikajících fyzických
osob jsou upraveny v § 105a až 105c AZ. Sankce za tyto správní delikty lze uložit až
do výše 150 000 Kč. Obecným předpisem upravujícím přestupky je zákon č. 200/1990
Sb. o přestupcích. Pro odpovědnost za přestupky stačí, bylo-li zavinění nedbalostní.
Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. uvádí dva trestné činy směřující proti
autorskému právu. Trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících
s právem autorským a práv k databázi (podle § 270 trestního zákona) se dopustí ten, kdo
neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu,
uměleckému výkonu, zvukovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání
nebo databázi. Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného
autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora, se
dopustí trestného činu padělání a napodobení díla výtvarného umění28. Ke spáchání
těchto trestních činů ze vyžaduje úmyslná forma zavinění.

28

§ 271 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákona.
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3. Zaměstnanecké dílo
Tvořivost zaměstnance je jednou z vlastností, kterou si mnohý zaměstnavatel u svých
zaměstnanců přeje. Zaměstnanec má povinnost vykonávat práci pro svého
zaměstnavatele. Když při takovéto činnosti vznikne autorské dílo, má většinou
zaměstnavatel zájem na jeho využití. Právo na úpravu vztahů v takovéto situaci
pamatuje v ustanovení § 58 AZ. Úprava zaměstnaneckých děl má již v českých
autorských zákonech tradici a je běžná v právních úpravách cizích států.
Zaměstnavatel je v případě zaměstnaneckého díla sice stále limitován právy autora,
ale na druhou stranu má nejsilnější postavení jakého může osoba od autora odlišná
dosáhnout. Z pohledu autora se zase může zdát, že je výrazně jeho právo ze zákona
omezeno velmi výrazně, avšak byl to právě zaměstnavatel, kdo poskytl zaměstnanci
prostory, vybavení, odměnu, vedení atd. a kdo nesl riziko neúspěchu. Zákon nabízí
jednu z možných variant uspořádání vztahů mezi autorem a jeho zaměstnavatelem.
Protože je toto právní ustanovení dispozitivní, mohou si tyto osoby zvolit jiné řešení
svých vzájemných vztahů.
Úprava zaměstnaneckých děl v autorském zákoně si již vyžádala novelizaci. Zákon
č. 216/2006 Sb. zasáhl například do ustanovení o právu zaměstnavatele na dokončení
díla a nově k § 58 připojil odstavec 9 o agenturním zaměstnávání a odstavec 10
o autorech v postavení orgánů právnických osob.
Autor je, v případě zaměstnaneckých děl, dispozitivně ze zákona omezen na svých
právech. Avšak na rozdíl od zákonných licencí, ne ve prospěch kohokoli, kdo splní
zákonné podmínky, ale pouze ve prospěch zaměstnavatele a za účelem uspokojení jeho
soukromých zájmů. Dalším odlišujícím prvkem od zákonných licencí je například
široký

rozsah

oprávnění,

která

jsou

zaměstnavateli

svěřena

nebo,

z důvodu dispozitivnosti zákonné úpravy, autorova možnost vyloučit zákonnou
povinnost strpět výkon svých práv jinou osobou. Mezi autorem a zaměstnavatelem při
vzniku díla již existuje právní vztah založený smlouvou. Přičemž existence smlouvy,
ze které se dovozuje autorův souhlas s výkonem některých práv k dílu druhou stranou
smlouvy, spojuje zaměstnanecká díla s licenčními smlouvami.

3.1. Historický vývoj právní úpravy
Právní vztahy, které vznikly za účinnosti současného autorského zákona, tj.
od 1. 12. 2000, podléhají jeho úpravě. Právní vztahy, které vznikly před tímto dnem, se
16

řídí dřívější úpravou29. Autorský zákon z roku 1965 nabyl účinnosti dne 1. 7. 1965.
Tento zákon neobsahoval zvláštní ustanovení o zpětné působnosti. Bylo tedy nutné
postupovat podle obecné právní normy30. Platnost právních skutečností, vznik právních
vztahů, jakož z nich vzniklé nároky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů,
ale ode dne účinnosti nového zákona se právní vztahy posuzují podle právní úpravy
nové31.
Vzhledem k tomu, že majetková práva trvají po dobu života autora a 70 let poté,
budeme mít možnost setkat se se zaměstnaneckými díly, které podléhají režimu
předchozího autorského zákona, ještě dlouho.

3.1.1. Autorský zákon z roku 1953
Institut zaměstnaneckého díla znal už zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském, a
pojednával o něm v ustanoveních §19 a § 20. Podle tehdejší právní úpravy bylo
rozhodující, v jaké formě (vědecké nebo umělecké) bylo dílo vytvořeno. Úprava
zaměstnaneckého díla byla tedy rozštěpena do dvou režimů.
Bylo-li dílo vytvořeno autorem při plnění povinností z pracovní smlouvy
ve vědecké instituci nebo na jejím pracovišti, mohla tato instituce dílo užívat jako
materiálu k plnění úkolů, které jí byly uloženy. Činit tak mohla i bez svolení autora a
i bez dodatečného honoráře pro autora. Také mohla dílo rozmnožovat pro svou vlastní
potřebu a ke splnění uloženého úkolu, pokud rozmnoženiny rozdělovala zdarma.
Do dvou let po té, co bylo dílo odevzdáno, mohla vědecká instituce dílo vydat
a nepotřebovala k tomu souhlas autora. V tomto případě ale autorovi náležel honorář.
Zároveň po tyto dva roky od odevzdání díla nemohl autor své dílo vydat ani toto právo
převést na jinou osobu bez svolení instituce. Bude-li to instituce vyžadovat, musí být
její název na díle uveden i při pozdějším vydání.
Vytvořil-li autor umělecké dílo na pracovišti při plnění povinností z pracovního
poměru, mohl zaměstnavatel dílo užívat pro plnění vlastních úkolů. Ani v tomto případě
k tomu nebyl nutný souhlas autora; ale na rozdíl od vědeckého zaměstnaneckého díla
autorův nárok na odměnu nebyl dotčen.

29

§ 106 AZ.
§ 53 Autorského zákona z roku 1965, §498 OZ v původním znění, § 854 OZ po novelizaci provedené
zákonem č. 509/1991 Sb.
31
tzv. nepravá retroaktivita.
30
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3.1.2. Autorský zákon z roku 1965
Následující právní úprava zaměstnaneckého díla byla v zákoně č. 35/1965 Sb., o dílech
literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). Tento institut je upraven
v ustanovení § 17 pojednávajícím o díle vytvořeném pracovníkem ke splnění povinností
z pracovní

smlouvy.

V původním

znění32

se

v tomto

ustanovení

hovořilo

o zaměstnavateli jako o socialistické organizaci. Tento zaměstnavatel mohl k plnění
vlastních úkolů užívat dílo vědecké a umělecké, které bylo vytvořeno jeho pracovníkem
ke splnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, bez dalšího autorova svolení.
Vyvstala otázka, co zahrnuje použitý pojem pracovní smlouvy (po novelizaci33 pojem
pracovní poměr). Upřednostnilo se širší pojetí těchto pojmů a byla sem tedy řazena
pracovní smlouva zakládající pracovní poměr i dohoda o pracovní činnosti34, která
zakládala pracovněprávní vztah mimo pracovní poměr. Svou roli v obhajobě tohoto
rozšiřujícího pojetí sehrálo i to, že v době vzniku tohoto autorského zákona nebyla
dohoda o pracovní činnosti známa a do právního řádu byla zavedena až s později
přijatým zákoníkem práce (zákon č. 65/1965 Sb.). Dohoda o provedení práce sem ale
řazena nebyla, protože jejímu obsahu odpovídala spíše smlouva o vytvoření díla podle
§ 27 tehdejšího autorského zákona.
Předpokladem vzniku zaměstnaneckého díla byl právní vztah mezi autorem a
zaměstnavatelem. Tento právní vztah byl založen smlouvou, a byl tedy zachován
smluvní princip a nejednalo se o zákonnou licenci; mělo se za to, že zaměstnanec při
uzavírání pracovní (nebo obdobné) smlouvy svolil k tomu, aby zaměstnavatel tato díla
užil k plnění úkolů náležejících do předmětu jeho činnosti. Jedná se o zákonnou
nevyvratitelnou domněnku stanovící, že k tomuto smluvnímu ujednání došlo nebo že
s ním strany byly alespoň srozuměny. Přestože je toto ujednání pouze presumováno,
není připuštěn důkaz opaku.
I v této právní úpravě byl režim zaměstnaneckých děl rozštěpen. V ustanovení § 17
odst. 1 tohoto zákona byl stanoven právní režim jen pro díla vědecká a umělecká, ale
úprava v § 17 odst. 1 AZ se vztahovala na všechna díla, včetně děl literárních. K plnění
úkolů náležejících do předmětu činnosti mohl zaměstnavatel užít díla vědeckého
i uměleckého charakteru, pokud bylo zaměstnancem vytvořeno ke splnění povinností
plynoucích z pracovního poměru i bez dalšího autorova svolení. Co vše ještě náleží do
32

Před novelou provedenou zákonem č. 89/1990 Sb.
zákonem č. 89/1990 Sb.
34
§ 232 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce.
33
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předmětu činnosti zaměstnavatele, je nutné vždy uvážit. Může být uveden
v zakládajícím aktu zaměstnavatele, tedy například ve společenské smlouvě, zřizovací
listině či v zákoně, je-li zaměstnavatel zřízen na základě zákona.
Ale k veřejnému užití jakéhokoli díla, tedy i díla literárního, potřebuje
zaměstnavatel svolení vždy. Pokud do předmětu činnosti zaměstnavatele náleží vydávat
nebo jinak uveřejňovat díla, a zaměstnanec bez závažných důvodů odpírá udělení tohoto
svolení, může se domáhat udělení tohoto svolení u soudu. Shledá-li soud, že autor je
povinný udělit tento souhlas, protože důvody, pro které jeho udělení odpírá, nejsou
dostatečně závažné, pak pravomocný rozsudek soudu nahradí toto svolení. Právní forma
toho svolení není předepsána, a proto se zde uplatní obecná ustanovení o šíření
autorských děl.
Na druhou stranu autor zaměstnaneckého díla nemůže s dílem nakládat jakkoli.
Například nemůže udělit třetí osobě svolení k vydání nebo jinému uveřejnění díla
bez souhlasu zaměstnavatele. Ale odpírá-li mu zaměstnavatel bez závažného důvodu
tento souhlas udělit, může se zaměstnanec domáhat tohoto souhlasu u soudu. Docházelo
tedy k patové situaci, kdy ani jedna ze stran plně nedisponovala právy
k zaměstnaneckému dílu. Nejschůdnější cestou bylo dohodnout se, protože soudní
řízení nahrazující souhlas bylo časově velmi náročné a tedy ekonomicky nevýhodné.
Podle tehdejší právní úpravy náleží autorovi zaměstnaneckého díla autorská
odměna. Je-li dílo užíváno pro vnitřní potřebu zaměstnavatele, v praxi se běžně
předpokládá, že je autorská odměna zaměstnance zahrnuta již ve mzdě nebo obdobné
odměně za práci, i když tato věc nebyla nijak řešena zákonnou úpravou. Pro veřejné
užití již autorská odměna zaměstnanci náleží odděleně od mzdy. Pokud si strany
nesjednají jinak, je zaměstnavatel oprávněn požadovat, aby mu zaměstnanec z této
autorské odměny přiměřeně přispěl na náhradu nákladů, které na vytvoření díla
vynaložil. Nejedná se o náhradu nákladů zaměstnavatele, ale pouze o příspěvek na tyto
náklady, a právo na něj zaměstnavateli vzniká, až když zaměstnanec odměnu skutečně
přijal (nemůže tedy jednostranně započíst příspěvek a mzdu).
Strany si

mohly blíže

vymezit

obsah

právního

vztahu

týkajícího

se

zaměstnaneckých děl ve smlouvě, avšak s respektováním zákonné kogentní úpravy.
Podle původního znění tohoto ustanovení mělo být toto ujednání v pracovní smlouvě,
později v jakékoli smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Nový přístup k zaměstnaneckým dílům zavedla do českého právního řádu novela
autorského zákona provedená zákonem č. 86/1996 Sb., kterou došlo ke sblížení práva
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České republiky s komunitárním právem Evropských společenství a to především
se Směrnicí Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových
programů. Článek 2 odst. 3 směrnice stanoví, že je-li počítačový program vytvořen
zaměstnancem při plnění jeho povinností nebo podle pokynů vydaných jeho
zaměstnavatelem, je zaměstnavatel výlučně oprávněn vykonávat veškerá majetková
práva k takto vytvořenému programu, pokud není smlouvou dohodnuto jinak. Česká
právní úprava šla v roce 1996 ještě dál. Nesvěřovala dispozitivně zaměstnavateli jen
výkon práv majetkových, ale i osobnostních. Autorský zákon z roku 1965 byl vystavěn
na monistické koncepci práv majetkových a osobnostních, a k odklonu od tohoto
přístupu nedošlo ani v případě počítačových programů. Zaměstnavatel díky nabytí
oprávnění vykonávat cizí autorská práva k zaměstnaneckému počítačovému programu
mohl činit právní úkony vedoucí k užití díla, a to především k jeho hospodářskému
zhodnocení, přijímat autorské odměny a dále je vyplácet autorovi, domáhat se ochrany
spravovaného díla před jeho porušováním či ohrožováním (zároveň bylo toto právo
zachováno i autorovi). Osobnostní práva, ke kterým také získal zaměstnavatel
oprávnění, byla např. právo rozhodnout o zveřejnění díla nebo právo na autorské
označení. Oprávnění nabýval zaměstnavatel momentem vytvoření počítačového
programu.
Právní úprava zaměstnaneckých počítačových programů je, na rozdíl od jiných
ustanovení autorského zákona z roku 1965, ve kterých jsou práva autora svěřena jiné
osobě, dispozitivní. Pokud tedy šlo o počítačové programy, mohli si zaměstnavatelé a
zaměstnanci smluvně upravit své právní vztahy jinak.
V roce 1996 také přibylo nové ustanovení § 17 odstavec 6., které stanovilo, že
režim zaměstnaneckých děl se bude aplikovat nejen na díla vytvořená ke splnění
povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu, ale i na ta, která jsou vytvořena ke
splnění členského nebo služebního vztahu, což se dříve jen dovozovalo výkladem.
Autorský zákon z roku 1965 byl v roce 2000 nahrazen nově přijatým autorským
zákonem35, který v tradici zákonné úpravy zaměstnanecký děl pokračuje, i když tento
institut pojímá odlišně.

35

Zákon č. 121/2002 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), který je účinný od 1. 12. 2000.
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3.2. Pojem zaměstnanecké dílo
Zaměstnanecké dílo je autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního či obdobného vztahu. Není-li mezi stranami sjednáno
jinak, vykonává zaměstnavatel (nebo obdobná osoba) majetková práva k takovémuto
dílu přímo ze zákona.
Pojmovými znaky zaměstnaneckého díla jsou:
1. vytvoření autorského díla
2. existence specifického právního vztahu mezi autorem a osobou
vykonávající majetková práva k takovémuto dílu
3. vytvoření tohoto díla autorem ke splnění jeho povinností vyplývajících
z tohoto právního vztahu.

3.3. Právní vztahy, které podléhají režimu zaměstnaneckých děl
Jedním z pojmových znaků zaměstnaneckého díla je existence určitého právního
vztahu. Tímto právním vztahem je především vztah pracovněprávní, ale také vztah
služební, pracovní vztah mezi družstvem a jeho členem nebo vztah mezi společností a
autorem, který je jejím statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
společníkem. Režim zaměstnaneckých děl je, za určitých podmínek (vytvoření na
objednávku), rozšířen i na počítačové programy, databáze a kartografická díla.
Ustanovení o zaměstnaneckém díle platí obdobně i pro výkony výkonného umělce.
Všechny výše uvedené právní vztahy jsou založené smlouvou mezi autorem a
vykonavatelem jeho autorských práv. Smluvní princip je zde tedy zachován, i když
nejde o klasickou licenční smlouvu, ale nejde ani o zákonnou licenci. Autorský zákon
v těchto případech, při splnění stanovených podmínek, dispozitivně presumuje cessi
výkonu některých práv autora na zaměstnavatele. Někteří tento způsob řešení
autorskoprávních vztahů označují za kvazilicenci.

3.3.1. Pracovněprávní vztah
Pojem pracovněprávní vztah autorský zákon nijak neupřesňuje. Je tedy nutné
nahlédnout do odvětví práva pracovního. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. vymezuje
základní pracovněprávní vztahy v § 3. Tento pojem zahrnuje pracovní poměr a
pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Závislou práci lze konat jen v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce nebo
podle zvláštních předpisů.
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Individuální pracovněprávní vztahy jsou děleny na
1. základní pracovněprávní vztahy,
2. pracovněprávní vztahy související se základními (např. sankčními) a
3. další právní vztahy účasti na práci.
Zákoník práce stanoví, že pracovněprávními vztahy jsou kromě individuálních
pracovněprávních vztahů (§ 1 odst. 1 ZP) i kolektivní pracovněprávní vztahy, které
souvisí s výkonem závislé práce (§ 1 odst. 1 ZP). Toto vymezení se zdá teorii příliš
úzké a proto řadí mezi vztahy pracovněprávní i další právní vztahy, např. kolektivní
pracovněprávní vztahy, které nesouvisí s výkonem závislé práce nebo některé právní
vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před vznikem pracovněprávních vztahů.
Při výkladu institutu zaměstnaneckých děl si vystačíme s rozborem základních
pracovněprávních vztahů a dalších vztahů účasti na práci. Ostatní pracovněprávní
vztahy nejsou v tomto případě relevantní;
pracovněprávních

vztazích

vzniknout

zaměstnanecké dílo

nemůže

(např.

obsahem

v takovýchto
kolektivního

pracovněprávního vztahu je právo zaměstnance na informace a projednání některých
opatření, ale už ne povinnost konat závislou práci, při které může eventuelně dojít
i k vytvoření autorského díla).
Aby autorské dílo podléhalo režimu zaměstnaneckého díla, je podmínkou, aby bylo
vytvořeno v rámci závislé práce. Zákoník práce tento pojem vysvětluje v ustanovení § 2
odst. 4.36. Do začátku roku 2007 nebyl tento pojem v našem právním řádu vymezen
zákonnou úpravou. I když tento posun vede k větší právní jistotě, zdají se být některé
znaky závislé práce problematické. Především pro tvůrčí pracovníky je práce mnohdy
vymezena jen co do žádoucího výsledku a proto vázanost na pracoviště, pracovní dobu
(nebo jinak předem stanovené či dohodnuté místo nebo dobu) či pokyny
zaměstnavatele, je v dnešní době příliš limitující a diskutabilní. Faktory, které zpravidla
určují, zda se jedná o tvorbu díla v rámci závislé činnosti zaměstnance nebo naopak
o tvorbu samostatnou (tzv. na volné noze), je možné posuzovat zejména s ohledem
na vlastnictví surovin a nástrojů použitých pro tvorbu díla, místo výkonu tvůrčí činnosti,
délku právního vztahu stran, existenci dispozičního zaměstnavatelského oprávnění
ohledně jiných pracovních úkolů, možnost uvážení autora co do času a délky vytváření
36

„Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti
zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů
zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené
nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady
zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.“ § 2 odst. 4 ZP.
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díla, roli autora při zajišťování spolupracovníků a jejich odměňování, předmět činnosti
zaměstnavatele, existenci zaměstnaneckých výhod, daňové důsledky odměňování autora
apod.37 Činnost autora má své důsledky i ve veřejném právu např, pokud jde o placení
daní, nebo pojistného na sociální zabezpečení či zdravotní pojištění. Lze tedy usuzovat,
že strany budou mít přehled, které dílo bylo vytvořeno v rámci závislé práce a které
v rámci svobodné tvorby.
Podle dřívější právní úpravy zaměstnaneckých děl bylo rozhodující, zda se jedná
o pracovní poměr nebo pracovní vztah mimo pracovní poměr38. Podle současné právní
úpravy už nehraje roli o jaký typ pracovněprávního vztahu se jedná.

3.3.1.1.

Pracovní poměr

Pracovní poměr je upraven hlavně v § 30 a násl. ZP. Zakládá se nejčastěji pracovní
smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, někdy i jmenováním. I v případě, že
pracovní poměr vzniká jmenováním, musí zaměstnanec s takovýmto úkonem vyslovit
souhlas. Obsahové náležitosti, které musí být v pracovní smlouvě uvedeny, jsou zaprvé
druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, zadruhé místo nebo
místa, kde má být tato práce vykonávána, a zatřetí den nástupu do práce. Tento den,
který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce, je i dnem, kterým
vzniká pracovní poměr. Pracovní smlouva by měla být sjednána ve formě písemné.
U právních úkonů podle zákoníku práce se uplatňuje relativní neplatnost. Od vzniku
pracovního poměru je zaměstnavatel především povinen přidělovat práci zaměstnanci,
platit mu za ni plat či mzdu a vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů a
zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci. Pracovní
poměr může být rozvázán jedině některým z těchto důvodů: dohodou, výpovědí,
okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Skončit může i z jiných důvodů
jako například z důvodu smrti zaměstnance nebo uplynutím sjednané doby.
O zaměstnanecké dílo půjde jedině, pokud bylo dílo vytvořeno zaměstnancem
ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39. Není ale nutné, aby
bylo tvořeno pouze v době trvání pracovního poměru, musí však být dotvořeno a
odevzdáno ke splnění povinností vyplývajících z tohoto vztahu. Pokud zaměstnanec
vytvoří autorské dílo, ale nebude tím plněna povinnost z pracovněprávního vztahu,
37

Cit: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 559.
Viz. výše. Kapitola: Autorský zákon z roku 1965.
39
Srov. Jansa J.: Co obnáší pracovněprávní vztah s programátorem. Adresa: http://www.lupa.cz/clanky/
co-obnasi-pracovnepravni-vztah-s-programatorem/ , ze dne 10. 4. 2010.
38
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nebude se jednat o zaměstnanecké dílo, třebaže by se tak dělo na pracovišti a použil
k tomu prostředky zaměstnavatele. Za takovéto chování by mohla následovat
pracovněprávní nebo i jiná odpovědnost. Oprávnění zaměstnavatele k dílu zaměstnance,
které není zaměstnaneckým dílem, by muselo být upraveno zvláštní licenční smlouvou,
nebo pokud by bylo vytvořeno jako dílo na objednávku, měl by zaměstnavatel pozici
objednatele40. V obou uvedených případech by pozice zaměstnavatele byla právně
slabší

(a

závislá

na

obsahu

smluv

uzavřených

s autorem),

než

v případě

zaměstnaneckých děl, u kterých, není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel ze zákona
vykonává svým jménem a na svůj účet všechna majetková práva k takovémuto dílu.
Aby výsledek práce zaměstnance mohl být považován za zaměstnanecké dílo, musí
splňovat požadavky, které jsou kladeny na dílo autorské, a tím je mimo jiné taky tvůrčí
činnost,

která

vede

k jedinečnému

(někdy

postačuje

původnímu)

výsledku.

Zaměstnanec vykonává v pracovním poměru závislou práci, ta, i přes to že je závislá,
musí být tvůrčí povahy, aby mohla vést k vytvoření díla. Pokud by pokyny
zaměstnavatele byly natolik konkrétní, že by zde nebyl dán žádný prostor tvůrčím
schopnostem zaměstnance, nemohlo by se jednat o autorské dílo. Není nutné, aby jako
druh práce v pracovní smlouvě uzavřené s autorem, byla výslovně ujednána tvorba
autorských děl (byť to lze doporučit), ale jeho činnost by měla odpovídat sjednanému
druhu práce. Běžně dochází k situacím, že zaměstnanec začne vykonávat pro
zaměstnavatele i jiný druh práce, než bylo sjednáno v původní pracovní smlouvě. Ne
vždy se tyto změny ve sjednaném druhu práce projeví i v písemném znění pracovní
smlouvy, což může vést k nejasnostem a sporům, zda-li bylo dílo vytvořeno v rámci
plnění povinností z pracovněprávního poměru41.

3.3.1.2.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dvoustranné právní úkony,
které zakládají pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
K pracovnímu poměru mají spíše doplňkový význam – jsou uzavírány v případech, kdy
není možné sjednat mezi stranami pracovní poměr. Na rozdíl od pracovního poměru
mají zákonem omezený časový rozsah a je zde oslaben vztah nadřízenosti a

40

Pokud by nešlo o počítačový program, databázi či kartografické dílo podle § 58 odst. 7 AZ – spadaly
by stále do režimu zaměstnaneckých děl.
41
Srov. Zacha T., Čížková D.: Základ duševního vlastnictví obchodní společnosti.
Adresa: http://www.elaw.cz/cs/obchodni-pravo/120-zaklad-duevniho-vlastnictvi-obchodnispolenosti.html , ze dne 11. 4. 2010.
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podřízenosti (zaměstnanec vykonává mnohdy relativně samostatnou práci a je většinou
vázán finálním určením výsledku). Při jejich uzavírání se uplatňuje ve vyšší míře
princip smluvní volnosti, což má za následek možnost sjednat si podmínky tak, aby lépe
odpovídaly potřebám účastníků či vykonávané práci, ale zároveň dochází k oslabení
zákonné ochrany zaměstnance.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou upraveny v § 74 a násl.
ZP. Existují dva typy těchto dohod – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní
činnosti. Některá pravidla, kterými se strany musí řídit, vymezuje zákoník práce
speciálně pro tyto dohody, jinak se použije předpisů týkajících se pracovního poměru
jako úpravy obecnější (pro některá ustanovení je ale toto subsidiární použití zákonem
vyloučeno).
Dřívější právní úprava vytvářela stav právní nejistoty, když stanovila, že se
zakazuje uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na činnosti, které
jsou předmětem ochrany autorského zákona. Toto ustanovení bylo prakticky
neaplikovatelné, protože autorský zákon nechrání činnosti, ale výtvory bez ohledu
na cesty, které k tvorbě vedly. Právní teorie v tehdejší době zastávala názor, že alespoň
v rámci dohody o pracovní činnosti může vzniknout zaměstnanecké dílo. Současná
právní úprava stanoví, že zaměstnanecké dílo může vzniknout v pracovněprávním
vztahu, a mezi jednotlivými typy nerozlišuje.
Obsah dohody o pracovní činnosti se v mnohém přibližuje pracovnímu poměru.
Po formální stránce musí být dohoda uzavřena v písemné formě pod sankcí neplatnosti
a po obsahové stránce musí být v dohodě vymezena sjednaná práce, rozsah pracovní
doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Zákonná úprava dohody o provedení práce je velmi strohá a dává prostor ujednání
stran. V zákoníku práce je vymezen pouze maximální rozsah práce za kalendářní rok
sjednané v jedné dohodě, případně u jednoho zaměstnavatele. U dohody o provedení
práce není předepsána forma. Obsahově je tato dohoda podobná smlouvám o dílo.
Vzhledem k tomu, že mohou být uzavřeny ústně, mohlo by dojít k nejasnostem,
o kterou smlouvu se jedná, a tedy i jestli dílo bude považováno za zaměstnanecké nebo
na objednávku. Smlouva o dílo upravuje výsledek činnosti, ne činnost, zhotovitel tvoří
dílo samostatně a na své vlastní nebezpečí.
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3.3.1.3.

Další právní vztahy účasti na práci

Další právní vztahy účasti na práci jsou jedním typem individuálních právních aktů.
Tento pojem není užíván v právních předpisech, byl vytvořen teorií práva. Zahrnuje
vztahy, při kterých dochází k výkonu práce, a které jsou upraveny i jinými než
pracovněprávními předpisy. Vztahy těchto jiných právní předpisů k zákoníku práce
mohou být řešeny přímou, delegovanou a nebo subsidiární působností zákoníku práce.
Je pro ně charakteristické, že jsou na subjekt nebo na obsah pracovněprávního vztahu
kladeny zvláštní nároky (např. věk či vzdělání zaměstnance nebo míra jeho
podřízenosti).
Mezi další vztahy účasti na práci jsou řazeny vztahy vyplývající z výkonu veřejné
funkce, pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy, pracovněprávní vztahy justičních
čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů, advokátů vykonávajících advokacii
v pracovním poměru a asistentů soudců, zaměstnanců podle služebního zákona,
čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků územních samosprávných
celků, akademických pracovníků vysokých škol, ředitelů veřejných výzkumných
institucí, zaměstnanců Probační a mediační služby nebo Veřejného ochránce práv a
velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu.
Autorský zákon se v úpravě zaměstnaneckého díla zmiňuje výslovně o služebním
vztahu a pracovním vztahu mezi družstvem a jeho členem. Jak bylo uvedeno výše, jsou
tyto vztahy považovány za pracovněprávní42. Výslovná zmínka o nich byla
do předchozího autorského zákona zavedena až novelou z roku 1996 a zdá se, že se
osvědčila, protože v novém autorském zákoně z roku 2000 byla ponechána (i když není
nezbytná).
Služební vztahy se dělí na služební vztahy příslušníků ozbrojených sil a služební
vztahy civilních zaměstnanců státu. První z nich je upraven zákonem č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, a zákonem č. 316/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.
Služební poměr státních zaměstnanců je upraven zákonem č. 218/2002 Sb., o
službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Přijetí tohoto zákona
kladla Evropská unie České republice jako podmínku vstupu do Unie. Zákon se stal
42

Z formulace použité v autorském zákoně v § 58: „ … pracovněprávního či služebního vztahu
k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem …“ se může zdát jakoby
služební vztah a pracovní vztah mezi družstvem a jeho členem nebyly pracovněprávní.
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součástí právního řádu České republiky, ale jeho plná účinnost byla několikrát
odložena, v současné době až na 1. ledna 201243. Do té doby se na tyto zaměstnance
vztahuje úprava zákoníku práce.
Družstvo je společenství osob založené za účelem podnikání a nebo zajišťování
hospodářských, sociálních a nebo jiných potřeb svých členů. Právní úpravu družstev
nalezneme v § 221 a násl. obchodního zákoníku. Ve stanovách družstva může být
uvedeno, že podmínkou členství je pracovní vztah člena k družstvu. V takovém případě
mohou stanovy obsahovat úpravu tohoto vztahu, která však nesmí být pro člena méně
výhodná, než jakou zaručují pracovněprávní předpisy, které by jinak platily v plné šíři.
Obsah pracovního vztahu člena družstva tak může mít mnoho variant a není vyloučeno,
aby ve stanovách byla i odchylná úprava zaměstnaneckých děl.

3.3.1.4.

Agenturní zaměstnání

Agenturním zaměstnáváním se rozumí zaměstnávání fyzických osob agenturami práce
za účelem výkonu práce pro jinou osobu (uživatele), která práci přiděluje a dohlíží
na její provedení. Právní úpravu tohoto institutu nalezneme v § 14 a násl. zákona
č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a v § 308 a 309 ZP. Z těchto předpisů vyplývá,
že zaměstnavatelem je agentura práce44. Zaměstnanec ale pro ni nevykonává práci a
není tedy žádoucí, aby jí byla svěřena správa majetkových práv k zaměstnaneckému
dílu vytvořenému jejím zaměstnancem. Autorský zákon na to reaguje v § 58 odst. 9 tak,
že stanoví, že pro účely zaměstnaneckých děl se za zaměstnavatele považuje
zaměstnavatel (pracovněprávními předpisy je tato osoba označována za uživatele), u
kterého zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci. Jedná se o dispozitivní,
ustanovení a proto je možné, aby si agentura práce a zaměstnavatel (uživatel) sjednali
mezi sebou úpravu odchylnou.
Mnohdy dochází k situaci, při které zaměstnanci konají činnost pro třetí osobu,
která si tak sjednala s jejich zaměstnavatelem, který není agenturou práce45. I kdyby
takováto osoba například udělovala cizím zaměstnancům pokyny, fakticky je řídila
anebo by sjednaná činnost byla vykonávána v jejích prostorách, nebude s těmito
zaměstnanci v pracovněprávním vztahu. Pokud při takovémto případě dojde k vytvoření
43

Některá ustanovení tohoto zákona nabyla účinnosti již vyhlášením.
Agenturou práce musí splňovat zvláštní podmínky stanovené zákonem např. musí mít povolení vydané
Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 60 zákona o zaměstnanosti.
45
V § 13 odst. 2 písm. h) ZP je stanoveno, že zaměstnavatel může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu
práce k jiné právnické nebo fyzické osobě jen jde-li o agenturní zaměstnávání nebo prohlubování či
zvyšování kvalifikace u těchto osob. Toto ustanovení je v ZP zařazeno mezi Základní zásady (hlava III.).
44
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díla, bude tak činit zaměstnanec s cílem splnit své povinnosti ke svému zaměstnavateli a
ne

k této

třetí

osobě.

Nositelem

oprávnění

k výkonu

majetkových

práv

k zaměstnaneckému dílu bude v takovýchto případech skutečný zaměstnavatel.
Třetí osoba může práva k dílu vytvořenému za takovéto situace získat buď tak, že
si se zaměstnavatelem sjednají k tomuto dílu licenční smlouvu, a nebo že na ni
zaměstnavatel svá práva k výkonu majetkových autorských práv převede (k tomu ale
zaměstnavatel potřebuje autorův souhlas). Vše výše uvedené je možné pouze
za podmínky, že zaměstnavatel vůbec nějaká oprávnění k zaměstnaneckému dílu má,
což vzhledem k dispozitivnosti právní úpravy zaměstnaneckých děl není vždy jisté.

3.3.2. Vztahy mezi společností a statutárním orgánem, členem
statutárního či obdobného orgánu nebo společníkem
Právní vztahy mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu či jiného orgánu této společnosti anebo společníkem, nejsou vztahy
pracovněprávní. Bez ohledu na povahu účastníků se závazkové vztahy mezi společností
a těmito osobami řídí částí třetí obchodního zákoníku, která je nazvaná obchodní
závazkové vztahy (§ 261 odst. 3 písm. f ObchZ)). Jedná se tudíž o vztahy
obchodněprávní. Právní vztahy takovýchto subjektů se řídí přiměřeně podle ustanovení
o smlouvě mandátní, pokud ze zákona nevyplývá jiné určení jejich práv a povinností.
Byla-li mezi stranami uzavřena smlouva upravující jejich vzájemné vztahy, má tato
smluvní úprava přednost. Tato smlouva je většinou nazývána smlouva o výkonu funkce.
Nejde o zákonem upravený smluvní typ, ale přesto obchodní zákoník vyžaduje její
písemnou formu a schválení valnou hromadou společnosti nebo písemné schválení
všemi neomezeně ručícími společníky. Obsah právních vztahů mezi společnostmi a
jmenovanými osobami může vyplývat i ze stanov, zakladatelských právních dokumentů
či jiných smluv (např. smlouvy příkazní § 724 a násl. OZ).
Tento rozšířený režim zaměstnaneckých děl je upraven v § 58 odst. 10 AZ. Pokud
autor, který je statutárním orgánem společnosti nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu

společnosti

anebo

společníkem

veřejné

obchodní

společnosti

či

komplementářem komanditní společnosti, vytvoří autorské dílo ke splnění povinností
vyplývajících z jeho vztahu k této společnosti, bude se na toto dílo vztahovat většina
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ustanovení zákonné úpravy zaměstnaneckých děl46. Obchodní společnost nebo jiná
právnická osoba47 se bude pro účely takovýchto zaměstnaneckých děl považovat
za zaměstnavatele. Bez této právní úpravy by většinou díla, která vznikla za těchto
okolností, byla považována za díla na objednávku a ne za díla zaměstnanecká, která
zaručují zaměstnavateli širší rozsah oprávnění. Jsou-li zaměstnanecká díla upravena
zákonem dispozitivně, je tato jejich vlastnost zachována i při jejich obdobném užití
u tohoto rozšířeného režimu.
Ustanovení § 58 odst. 10 AZ se vztahuje na:
a) statutární orgány nebo členy statutárních orgánů obchodních společností,
tj. zásadně:
společníky veřejné obchodní společnosti (§ 85 ObchZ),
komplementáře komanditní společnosti (§ 101 ObchZ),
jednatele společnosti s ručením omezeným (§ 113 ObchZ),
členy představenstva akciové společnosti (§ 191 ObchZ).
b) členy jiného orgánu obchodní společnosti, tj. zejm.:
členy dozorčí rady společnosti s ručením omezeným (§ 137 ObchZ),
členy dozorčí rady akciové společnosti (§ 197 ObchZ).
c) společníky veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní
společnosti, u kterých nad rámec jejich povinností vyplývajících z pozice
statutárního orgánu mohou vyplývat i další povinnosti vyplývající např.
z obchodního vedení společnosti, popř. ze společenské smlouvy (§ 79 a §
97 ObchZ).
d) orgány nebo členy orgánů jiných právnických osob, tj. zejm.:
členy představenstva družstva (§ 243 a § 260 ObchZ),
členy kontrolní komise družstva (§ 244 a § 260 ObchZ),
členy jiných orgánů družstva (§ 237 a § 260 ObchZ),
orgány či členy orgánů spolků dle jejich stanov (§ 6 odst. 2 zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů),
členy správní rady nadace nebo nadačního fondu (§ 10 zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech),

46

Nebude se na ně vztahovat úprava § 58 odst. 7 a 9 AZ tedy úprava počítačových programů, databází,
kartografických děl a agenturního zaměstnávání.
47
Obdobně jako na obchodní společnosti se tato úprava použije i na vztahy mezi jinými právnickými
osobami a autory, kteří jsou jejich orgány či členové orgánů.
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členy správní rady, dozorčí rady či ředitele obecně prospěšné
společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech),
členy orgánů zájmového sdružení osob dle jejich stanov (§ 20h OZ),
členy dalších právnických osob [zejm. zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákon
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), apod.]48.

3.3.3. Počítačové programy, databáze, kartografická díla
Může dojít k situaci, že počítačové programy, databáze a kartografická díla budou
podléhat režimu zaměstnaneckých děl, přestože nebyla vytvořena v pracovněprávním či
obdobném vztahu. Autorský zákon stanoví, kdy tomu tak bude v § 58 odst. 7.
Zákon obsahuje taxativní výčet děl, u kterých může dojít k takovémuto fiktivnímu
režimu zaměstnaneckých děl. Jedná se pouze o počítačové programy, databáze a
kartografická díla. Společné mají to, že ke svému vzniku mnohdy potřebují investici
netvůrčího charakteru od jiné osoby.
Počítačové programy, aby byly autorským právem chráněny, musí buď vyhovovat
generální klauzuli autorského díla podle § 2 odst. 1 AZ, a tedy být autorským dílem a
nebo, jsou-li původní (tedy autorovým vlastním duševním výtvorem), mohou být za dílo
považovány podle § 2 odst. 2 AZ. Český právní řád neobsahuje legální vymezení
počítačových programů. Bez ohledu na formu vyjádření, jsou chráněny jako díla
literární, ale autorský zákon obsahuje i zvláštní úpravu týkající se počítačových
programů (např. v oblasti omezení práv autora oprávněným uživatelem)49.
Pojem databáze vymezuje autorský zákon v § 88 jako soubor nezávislých děl,
údajů nebo jiných prvků, které jsou systematicky nebo jinak uspořádané a individuálně
přístupné elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.
Databáze jsou dílem souborným podle § 2 odst. 5 AZ, pokud naplňují všechny znaky
generální klauzule autorského díla podle § 2 odst. 1 AZ. Pokud nejsou autorovým
jedinečným tvůrčím výsledkem, ale jsou alespoň původní (jde o vlastní duševní výtvor
autora) a jejich součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě
48
49

Cit: Telec I., Tůma P.“ Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 566 a násl.
Např. § 2 odst. 2, § 30 odst. 3, § 38a odst. 1 písm. a), § 65 a 66 AZ.
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zpřístupněny (např. elektronicky), budou se za autorské dílo souborné považovat. Vedle
autorského práva k databázi jako dílu soubornému zná zákon zvláštní právo k databázi,
pokud představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad k pořízení ověření
nebo předvedení jejího obsahu, a to bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou
předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany; nositelem tohoto zvláštního práva je
pořizovatel databáze (§ 88 a násl. AZ)50.
Kartografická díla jsou díla vědecká. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství je v
§ 2 odst. f) pro veřejnoprávní účely vymezuje jako výsledek kartografického znázornění
zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich
prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými
doplňky. Tato definice je orientačně použitelná i pro právo autorské, kterému ale nejde
o souhrn kartografických a geodetických údajů, ale o ztvárnění a vyjádření těchto údajů.
Katastrální díla mohou být dvourozměrná, jako je například mapa, anebo prostorová
např. glóby. Ne vše, co je označováno za mapu, požívá autorskoprávní ochrany. Nebude
tomu tak například u katastrální mapy, která pouze zobrazuje obecné skutečnosti bez
tvůrčího přínosu autora. Je zajímavé, že čím jsou mapy méně podrobné, a tedy vykazují
méně přesné informace o reálném světě, tím více se otevírá prostor pro kreativitu
autora, a tedy i upevnění pozice jako autorského díla. Někdy může být za mapu
označováno dílo umělecké výtvarné, ale takové už nebude považováno za dílo
kartografické, a nebude se na něj aplikovat úprava § 58 odst. 7 AZ ( a tedy nebude
na základě právní fikce považováno za dílo zaměstnanecké).
Jednou z podmínek je, že se musí jednat o díla vytvořená na objednávku. Tento
institut je obecně upraven v §61 AZ. V případě, že se bude jednat o zaměstnanecká díla,
tak se na ně ustanovení § 61 AZ nebude vztahovat, a objednatel se bude považovat
za zaměstnavatele51. Objednatel tak získá silnější postavení, které bude spočívat
v zákonném oprávnění k výkonu majetkových práva autora k dílu vytvořenému
za stanovených podmínek svým jménem a na svůj účet. Ani zde nesmíme zapomínat, že
se jedná o dispozitivní zákonné ustanovení a dohoda stran může být odchylná.

50

Cit: Knappová M., Švestka J., Dvořák J., a kolektiv: Občanské právo hmotné 3, 4. vydání, Praha: Aspi
2007, s. 212.
51
Někteří autoři hovoří o tom, že je tomu tak na základě nevyvratitelné domněnky (např. Kříž, Holcová,
Kordáč, Křesťanová, 2007) a jiní že na základě fikce (Telec, Tůma, 2007). Domnívám se, že se jedná
o právní fikci, protože je známo, že fingovaná skutečnost neexistuje, ale přihlíží se k ní jakoby existovala
(na rozdíl od domněnky, která vychází z lidských poznatků a zkušeností, podle kterých takováto
skutečnost většinou existuje).
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I když se to ze znění § 58 odst. 7 na první pohled nezdá, je pro určení vykonavatele
majetkových autorských práv k těmto dílům zhotoveným na zakázku, rozhodující osoba
zhotovitele52. Za zhotovitele se označuje strana smlouvy o dílo, které bylo dílo zadáno,
a která se ve smlouvě o dílo zavazuje, že ho provede na vlastní nebezpečí. Na obsahu
smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen provést dílo osobně nebo zda je
oprávněn dát dílo provést na svou odpovědnost jiné osobě53. Nestanoví-li smlouva
jinak, považuje se za osobní plnění i provedení díla pomocí zaměstnanců zhotovitele.
Je-li zhotovitelem sám autor těchto děl, vykonavatelem majetkových práv bude
objednatel, který se podle ustanovení § 58 odst. 7 AZ považuje za zaměstnavatele.
Avšak bude-li zhotovitelem zaměstnavatel autora, bude vykonavatelem majetkových
práv tento zaměstnavatel podle § 58 odst. 1 AZ. Bez souhlasu autora není možné, aby
vykonavatelem autorských práv byla jiná osoba. V tomto případě by mezi autorem a
objednatelem neexistoval žádný právní vztah, jehož součástí by mohl takovýto souhlas
být.
Poslední podmínkou, která musí byt splněna, je, že nesmí jít o dílo kolektivní54.
Zákonnou úpravu kolektivních děl obsahuje § 59 AZ, v jehož odst. 2. je stanoveno, že
pokud byla tato díla vytvořena na objednávku, považují se taktéž za zaměstnanecká
díla. Výsledný režim bude tedy shodný.

3.3.4. Výkonní umělci
Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu jsou upravena v § 67 a násl. AZ a patří
do skupiny práv nazývaných práva související s právem autorským. Umělecký výkon je
výkon osoby (herce, zpěváka, tanečníka), která provádí (hraje, recituje, předvádí)
umělecké dílo nebo výtvory tradiční lidové kultury.
V mnoha směrech je úprava těchto práv podobná autorskoprávní, práva výkonného
umělce se označují za práva příbuzná. Spojuje je především osobnostní povaha
autorských děl a uměleckých výkonů. Zatímco u autorského díla je vyžadována jeho
jedinečnost, u uměleckého výkonu je to pouze osobitost. Výkonným umělcem je
52

Srov. Aujezdský J.: Komu „patří“ software vytvořený na objednávku?. Adresa: http://www.eadvokacie.cz/cz/clanky/autorske-pravo/komu-patri-software-vytvoreny-na-objednavku.html , ze dne
18. 3. 2010.
53
§ 633 odst. 2 OZ.
54
V odborné literatuře lze nalézt názory, že podmínka, že nesmí jít o kolektivní díla, se vztahuje jen na
díla kartografická, zatímco počítačové programy a databáze kolektivními díly být mohou (Kříž, Holcová,
Kordač, Křesťanová, 2005, s. 177). Přikláním se k názoru (např. Telec, Tůma, 2007, s. 563), že znění
„počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly …“ klade tuto
podmínku všem třem prvkům.
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fyzická osoba, která dílo vytvořila. Práva výkonného umělce zahrnují výlučná práva
osobnostní, která trvají po dobu života výkonného umělce, a výlučná práva majetková,
která trvají 50 let od vytvoření výkonu a je-li zveřejněn, tak 50 let od zveřejnění.
Legálně je úprava výkonných umělců vyřešena odkazem na obdobné použití
některých ustanovení upravujících práva autora. Jejich výčet obsahuje § 74 AZ.
Od novelizace, provedené zákonem č. 216/2006 Sb., je jedním z nich i § 58 AZ. Bude-li
tedy výkonný umělec provádět svůj umělecký výkon ke splnění povinností
vyplývajících z pracovněprávního nebo obdobného vztahu a nebude-li sjednáno jinak,
bude zaměstnavatel vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva
výkonného umělce k tomuto výkonu. U ostatních práv souvisejících s právem
autorským se režim zaměstnaneckých děl neuplatňuje.

3.3.5. Kolektivní díla
Na tvorbě kolektivních děl se účastní více autorů, z podnětu a pod vedením jedné osoby
(fyzické i právnické) a na veřejnost jsou uváděny pod jejím jménem55. Autorským
zákonem jsou upravena v § 59. V jeho odstavci druhém je stanoveno, že pokud tato díla
byla vytvořena na objednávku, považují se tato díla za díla zaměstnanecká podle
§ 58 AZ. Objednatel se v takovémto případě považuje za zaměstnavatele a ustanovení
§ 61 AZ, ve kterém jsou upravena díla na objednávku, se na tato díla nevztahuje. Tím je
objednateli zajištěno silnější postavení.

3.4. Majetková práva k zaměstnaneckému dílu
Autorský zákon dispozitivně stanoví, že zaměstnavatel vykonává majetková autorská
práva k zaměstnaneckému dílu svým jménem a na svůj účet. Zákon zde předpokládá
zákonné postoupení oprávnění k výkonu výlučných majetkových práv ze zaměstnance
na zaměstnavatele. Nedochází zde ke zcizení výlučných majetkových práv. Ty jsou
zaměstnanci zachovány v souladu se zásadou nepřevoditelnosti autorských práv mezi
živými. Zaměstnavatel nabývá pouze oprávnění k výkonu těchto práv. Autor sám je
zbaven možnosti svá vlastní majetková práva k zaměstnaneckému dílu vykonávat.
Nemůže sám dílo užít a ani poskytnout jinému licenci k užití tohoto díla. Zaměstnanci
zůstává tzv. holé autorství. Je sice stále považován za autora, ale práva na majetkové
zhodnocení díla svědčí zaměstnavateli.

55

Viz. níže. Kapitola: Kolektivní díla.
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Originárně vzniká autorské právo pouze autorovi a právo zaměstnavatele je od něj
odvozeno. Právo výkonu oprávnění vzniká zaměstnavateli vytvořením díla, případně
může vznikat toto oprávnění i k vývojovým fázím nebo částem díla, jsou-li samy
schopny být dílem nebo být za ně považovány56. Zaměstnavatel je oprávněn k výkonu
všech výlučných majetkových autorských práv a dokonce i k některým osobnostním.
Zaměstnavatel vykonává tato práva svým jménem a na svůj účet, a tudíž se nejedná
o zastoupení autora (ani přímé ani nepřímé).
V odborné literatuře se vyskytl názor, že zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou
sjednat odchylnou dohodu pouze do okamžiku vzniku díla, a pokud k tomu nedojde,
vznikne zaměstnavateli právo výkonu ex lege v plném rozsahu a následná dohoda již
není možná57. Přikláním se k názoru, že takováto následná dohoda stran vyloučena není.
Autorský zákon ani jiný zákon totiž takovéto jednání nezakazuje a ani není v rozporu
s účelem a smyslem zákona58. I když je účelem toho ustanovení chránit investici
zaměstnavatele, není důvod mu bránit, aby se z vlastní vůle tohoto oprávnění vzdal
ve prospěch zaměstnance, který je původním nositelem autorský práv. Domnívám se, že
zákon by neměl autorovi bránit ve vykonávání vlastních autorských práv (tak tomu je
např. u kolektivní správy autorských práv).
Zaměstnavatel je k výkonu majetkových práv ze zákona oprávněn, ale ne povinen.
Strany si ale mezi sebou mohou takovouto povinnost sjednat. Zaměstnavatel nemůže
majetková autorská práva zaměstnance vykonávat neomezeně. Obdobně jako v jiných
případech je jeho jednání limitováno obecnými ustanoveními občanského práva. Nesmí
tedy bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných, tedy ani
zaměstnance, a při svém jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy59.

3.4.1. Rozsah majetkových oprávnění zaměstnavatele
Dřívější právní úpravy rozlišovaly, zda se jedná o užití díla pro vnitřní potřebu
zaměstnavatele nebo je zpřístupňováno veřejnosti nebo zda náleží do předmětu činnosti
zaměstnavatele atd. Současná právní úprava již žádné takovéto omezení neobsahuje a
zaměstnavateli svěřuje výkon všech majetkových práv (§ 12 a násl. AZ)
k zaměstnaneckému dílu.
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§ 2 odst. 3 AZ.
Srov. Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář,
2. vydání, Praha: Linde 2005, s. 175.
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Cit: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 561.
59
§ 3 odst. 1 OZ.
57
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Výkon výlučných majetkových práv lze chápat jako oprávnění být nositelem práv a
povinností vyplývajících z hospodářského využití díla. Zaměstnavatel má ze zákona
právo dílo užít nebo třetí osobě udělit licenci k jeho užití, případně i podlicenci nebo
licenci postoupit. Zaměstnavateli přísluší autorská odměna a případně i odměna při
opětném prodeji originálu nebo odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní
potřebu a vlastní vnitřní potřebu.
Zaměstnavatel je také aktivně legitimován k některým nárokům ochrany práva
autorského podle § 41 AZ. Je-li tedy zaměstnavatel nositelem práva výkonu
majetkových práv k zaměstnaneckému dílu, může se domáhat zdržovacího nároku,
nároku na sdělení informací, odstraňovacího nároku, nároku na uveřejnění rozsudku a
na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení.60 V těchto případech oprávnění
autorovi nesvědčí, ale jeho práva domáhat se ostatních nároků jsou zachována.

3.4.2. Osoba oprávněná k výkonu majetkových práv
Osobou oprávněnou je zaměstnavatel, který vykonává autorova majetková práva
k zaměstnaneckému dílu svým jménem a na svůj účet. Režim zaměstnaneckých děl se
ale uplatňuje nejen u děl, které vznikly při plnění povinností vyplývajících
z pracovněprávního vztahu61. Pro takovéto jiné případy autorský zákon stanoví, že
osoba oprávněná k výkonu majetkových práv se za zaměstnavatele považuje, když jiné
právní předpisy tak nečiní. Obecně může byt zaměstnavatelem osoba právnická
i fyzická. V některých specifičtějších případech je ale vyloučeno, aby jím osoba fyzická
byla (např. obchodní společnost bude vždy osobou právnickou).
Pokud autor vytvořil dílo při plnění povinností, které vyplývají z jeho
pracovněprávního nebo služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu
k družstvu, jehož je členem, jeho vykonavatelem práv k zaměstnaneckému dílu je jeho
zaměstnavatel. V případě agenturního zaměstnávání se za zaměstnavatele považuje ten
subjekt, u kterého zaměstnanec dočasně vykonává práci, není-li mezi agenturou práce a
takovýmto zaměstnavatelem dohodnuto jinak. U děl, která vznikla při plnění povinností
vyplývajících ze vztahu mezi právnickou osobou a autorem, který je jejím orgánem,
členem orgánu nebo neomezeně ručícím společníkem, bude za zaměstnavatele
považována tato právnická osoba. Objednatel bude považován za zaměstnavatele,
pokud dílo vytvořené na objednávku je počítačový program, databáze nebo dílo
60
61

§ 40 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a odst. 4 AZ.
Viz. výše. Kapitola: Právní vztahy, které podléhají režimu zaměstnaneckých děl.
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kartografické. Obdobně i v případech, kolektivních děl, která jsou vytvořena na
objednávku, je objednatel považován za zaměstnavatele. Režim zaměstnaneckých děl se
obdobně užije i na umělecké výkony výkonných umělců. Majetková práva
k zaměstnaneckému uměleckému výkonu bude vykonávat zaměstnavatel výkonného
umělce, pokud byl jeho umělecký výkon vytvořen ke splnění povinností vyplývajících
z pracovněprávního či obdobného vztahu.

3.4.3. Disponování s oprávněním zaměstnavatele
Právo výkonu výlučných majetkových práv k zaměstnaneckému dílu je převoditelné62.
Zaměstnavatel tak může učinit jen se svolením autora. Podle některých názorů může být
tento souhlas udělen i dodatečně po vytvoření díla63. Jednoznačně je ale preferován
souhlas předchozí, protože vede k větší právní jistotě. Takovéhoto souhlasu se nelze
domáhat soudně, protože na něj není právní nárok. Pro souhlas se zcizením práva
výkonu výlučných majetkových práv zaměstnance není předepsána žádná forma.
Pokud k převodu práva výkonu majetkových práv dochází při prodeji podniku64
nebo jeho části, svolení autora se nevyžaduje. Za podnik se podle obchodního zákoníku
považuje soubor hmotných ale i osobních a nehmotných složek podnikání. Při uzavření
smlouvy o prodeji podniku přecházejí na kupujícího všechna práva a závazky, na které
se prodej vztahuje. Také podle zákoníku práce přecházejí práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Je tedy
rozumné, že i na tuto změnu subjektu reaguje i autorské právo.

3.4.4. Konsolidační zásada
Konsolidační zásada je upravena v § 58 odst. 2 AZ. Spočívá v tom, že zaměstnanec
za určitých

okolností

nabývá

oprávnění

k výkonu

svých

majetkových

práv.

Předpokladem je smrt nebo zánik zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat práva
k zaměstnaneckému dílu, a který nemá právního nástupce. Tato úprava je promítnutím
zásady nepřevoditelnosti autorského práva inter vivos. Pokud k takovémuto nabytí
dojde, již není důvod hovořit o tomto díle jako o díle zaměstnaneckém.
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Srov. Aujezdský J.: Právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovým programům.
Adresa: http://www.root.cz/specialy/licence/pravo-vykonu-majetkovych-autorskych-prav-k/ , ze dne
11. 4. 2010.
63
např. Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 558.
64
§ 476 a násl. ObchZ.
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3.4.5. Přechod oprávnění zaměstnavatele
Oprávnění k výkonu majetkových autorských práv může být předmětem dědění jako
součást zaměstnavatelovy pozůstalosti. Nástupníkem zaměstnavatele, který byl
podnikající fyzickou osobou, může být dědic, který se přihlásí k pokračování
v živnosti65. Pokud dědictví zaměstnavatele nenabude žádný dědic, nepřipadne státu, jak
by tomu bylo, pokud by zemřel autor66, který si svá práva vykonává sám, ale na základě
konsolidační zásady se nabyvatelem oprávnění k výkonu majetkových práv stane autor.
V případě obchodních společností a družstev je úprava právního nástupnictví
ve formách fůze, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změny právní formy
obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.
Například podle § 61 tohoto zákona fůzí sloučením dochází k zániku obchodní
společnosti nebo družstva (nebo více obchodních společností nebo družstev), jemuž
předchází zrušení bez likvidace; jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva,
včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přechází na jinou obchodní
společnost nebo družstvo. Pokud společnost zaniká s likvidací, její jmění na právního
nástupce nepřechází. Společnost zaniká okamžikem konstitutivního výmazu společnosti
z obchodního rejstříku67.

3.4.6. Právo autora na udělení licence ke svému dílu
Autorský zákon přiznává autorovi ochranu v případě nečinnosti zaměstnavatele v § 58
odst. 3 AZ. Jedná se o obdobné ustanovení, které je upraveno v 53 AZ, podle kterého
má autor právo odstoupit od výhradní licenční smlouvy, pokud ji nabyvatel licence
vůbec a nebo nedostatečně využívá, čímž jsou značně nepříznivě dotčeny oprávněné
zájmy autora.
Pokud zaměstnavatel nevykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec
a nebo je vykonává nedostatečně, je autor oprávněn požadovat, aby s ním zaměstnavatel
za obvyklých podmínek uzavřel licenční smlouvu.
Podle § 26 odst. 4 AZ platí ustanovení autorského zákona o autorovi i pro jeho
dědice (případně i pro stát, pokud jde o dědění či odúmrť), nevyplývá-li z povahy těchto
ustanovení jinak. Povaha ustanovení autorského zákona brání použití těchto ustanovení
i na dědice, pokud tak autorský zákon výslovně stanoví a nebo pokud má norma natolik
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§ 13 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona.
§ 462 OZ.
67
§ 68 ObchZ.
66
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osobní povahu, že autorský zákon toto ustanovení spojuje jen s osobou autora. Bude
tomu tak u osobnostních autorských práv a dále například u práva na odstoupení
od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení nebo u práva na autorskou korekturu.
Avšak právo na udělení licence k zaměstnaneckému dílu je majetkového charakteru,
protože při jehož realizaci získá autor právo své dílo užít a tedy ho hospodářsky
zhodnotit. Lze tedy dovodit, že právo na udělení licence k zaměstnaneckému dílu může,
při splnění dalších podmínek, svědčit i dědicům autorských práv nebo státu v případě
nabytí autorských práv jako odúmrti.
Zaměstnavatel může odmítnout takovéto udělení licence, pouze pokud pro to
existují závažné důvody. Autorský zákon tak garantuje opatření proti zanedbávání
výkonu práv zaměstnavatelem, ale zároveň zachovává ochranu jeho ekonomických
zájmů.
Autor se svého práva na uzavření licenční smlouvy může domáhat i soudně. Podle
§ 161 odst. 3 OSŘ pravomocný rozsudek soudu, který ukládá prohlášení vůle, toto
prohlášení (souhlas zaměstnavatele s uzavřením smlouvy) nahrazuje.
Obvyklost licenčních podmínek je otázkou skutkovou, která může být předmětem
znaleckého posouzení. Zpravidla však obsahem takové licence bude vzhledem
k možnosti řádného užití díla rovněž i právo sublicence68.
Naopak závažnost odpíracích důvodů zaměstnavatele je otázkou právní a musí ji
posoudit soud sám. To, zda je důvod zaměstnavatele k odmítnutí udělit souhlas
s licenční smlouvou ve prospěch zaměstnance dostatečně závažný, bude vždy záležet
na okolnostech konkrétního případu. Těmito důvody by mohly být například oprávněné
zájmy (majetkové, ale i třeba osobnostní) zaměstnavatele, do nichž nesmí být bez
právního důvodu zasaženo69 nebo důvody ochrany jeho obchodního tajemství či
závazku mlčenlivosti nebo může jít o důvody soutěžněprávního charakteru. Tato
překážka na straně zaměstnavatele musí být prokazatelná, dostatečně určitá a v soudním
rozsudku odůvodněná.

3.5. Osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu
Osobnostní práva jsou úzce spojena s osobou autora, zanikají jeho smrtí a jsou
nepřevoditelná. Patří sem právo na zveřejnění díla, osobovat si autorství,

68
69

Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 562.
§ 3 odst. 1 OZ.
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na nedotknutelnost díla a autorský dohled včetně práva na užití díla jiným způsobem,
který nesnižuje jeho hodnotu.

3.5.1. Výlučná osobnostní práva
Cílem úpravy zaměstnaneckých děl je chránit zhodnocení investice zaměstnavatele a
proto je mu dispozitivně svěřen výkon majetkových práv autorských. I když je autorský
zákon vystavěn na dualistické koncepci, lze ve skutečnosti autorská práva jen těžko
striktně oddělovat, protože určitý majetkový význam nalezneme i u práv osobnostních.
Autorský zákon tak v § 58 odst. 4. stanoví vyvratitelnou právní domněnku, podle které,
pokud zaměstnavatel vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, se má za to,
že autor svolil k i výkonu některých osobnostních práv zaměstnavatelem.
Zaprvé se má za to, že zaměstnanec svolil se zveřejněním zaměstnaneckého díla, a
tudíž je omezován ve výkonu svého práva na rozhodnutí o zveřejnění díla.
Obdobně je zasahováno do práva na nedotknutelnost díla, protože se má za to, že
autor svolil k úpravám díla, k jeho zpracování včetně překladu, i k jeho spojení s jiným
dílem a také se zařazením do díla souborného.
Poslední z presumovaných souhlasů autora se týká oprávnění zaměstnavatele
na uvádění zaměstnaneckého díla na veřejnost pod svým jménem. Tímto oprávněním je
zasahováno do práva autora na osobování si autorství a na autorské označení.
Autorský zákon stále považuje zaměstnance, který dílo vytvořil, za autora a jeho
výlučná osobnostní autorská práva za nezcizitelná. Dokonce v § 58 odst. 4 větě 1. AZ
deklaruje, že autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena.
Avšak na základě dispozitivní zákonné úpravy právních domněnek jsou zákonem
autorova

práva

velmi

výrazně

omezena,

sledujíc

zájem

zaměstnavatele

na plnohodnotnou realizaci jeho hospodářských zájmů. Vždy když je zasahováno
do autorských práv zákonem, je nutné uplatňovat restriktivní výklad a sledovat účel a
smysl zákonné úpravy. Oprávnění k omezování osobnostních práv autora tak
zaměstnanci svědčí jen v nezbytném rozsahu, který je nutný k výkonu majetkových
práv k zaměstnaneckému dílu a k jeho zhodnocení.
Například právo zaměstnavatele na uvádění díla na veřejnosti pod jménem
zaměstnavatele nevylučuje osobnostní právo autora na to, aby byl na díle za autora
označen. V opačném případě by takovéto omezení pravděpodobně přesáhlo přes
nezbytný rámec nutný pro ochranu majetkových zájmů zaměstnavatele a bylo by
nepřípustné. Ale v copyrightové doložce bude většinou figurovat jméno zaměstnavatele.
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Tato doložka má v naší zemi pouze informační význam a je proto vhodné, aby na ní byl
uveden oprávněný vykonavatel majetkových práv.
Jako jiná ustanovení týkající se zaměstnaneckých děl je i toto dispozitivní a platí,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zákonné omezení osobnostních práv autora je
poměrně široké a strany už nemohou jít o moc dále, aby zároveň nedošlo k převodu
nebo vzdání se těchto práv, které by bylo absolutně neplatné pro rozpor se zákonem70.
Ale rozhodně je zde prostor pro smluvní omezování oprávnění zaměstnavatele.

3.5.2. Právo zaměstnavatele dokončit dílo
V § 58 odst. 5 AZ je dispozitivně stanoveno právo zaměstnavatele za určitých
podmínek zaměstnanecké dílo dokončit. Jedná se o zásah do práva autora na
nedotknutelnost jeho díla. I když v tomto případě jen díla nedokončeného71.
Autorskoprávní ochrana se vztahuje nejen na díla dokončená, ale i na jednotlivé
vývojové fáze a části, to ale jen pokud jsou tyto části samy schopny vyhovět
podmínkám kladeným na autorské dílo a nebo jsou za ně alespoň považovány72.
Zaměstnavatel nemusí dílo dokončit osobně, ale může dokončení uložit jiné osobě např.
jinému svému zaměstnanci, ale třeba i třetí osobě.
Aby mohl zaměstnavatel dílo dokončit musí nastat alespoň jedna ze zákonem
předvídaných situací. Prvním případem je, že právní vztah k zaměstnavateli skončí
dříve než zaměstnanec své dílo dokončí. Autorský zákon zde zmiňuje právní vztah. Ty
ale mohou být mezi těmito dvěma subjekty různé73. Zajisté je zde myšlen jen ten vztah,
ze kterého vyplývá povinnost zaměstnance vykonávat pro zaměstnavatele práci, tedy
např. základní pracovněprávní vztah a nebo tzv. další vztah účasti na práci74.
Ke skončení pracovněprávního vztahu dochází nejčastěji ukončením pracovního
poměru, které je upraveno v § 48 a násl. ZP. Pracovněprávní vztah může skončit také
na základě právních událostí (např. smrt zaměstnance, někdy i zaměstnavatele či
uplynutí doby), a nebo na základě rozhodnutí příslušných státních orgánů (např.
vykonatelné rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu). V případě dohod o pracích
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§ 39 OZ.
I v případě, že půjde o dílo již dokončené, má zaměstnavatel oprávnění zasahovat do autorova práva
na nedotknutelnost díla podle § 58 odst. 4 AZ.
72
§ 1 odst. 3, § 1 odst. 1, § 1 odst. 2 AZ.
73
Např. pracovněprávní odpovědnostní vztah, který je sice vztahem odvozeným od základního
pracovněprávního vztahu, ale zároveň je i relativně samostatný, protože může existovat i po skončení
tohoto základního pracovněprávního vztahu.
74
Viz. výše. Kapitola: Pracovněprávní vztah.
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konaných mimo pracovní poměr dává zákoník práce stranám prostor pro sjednání
způsobu skončení pracovního vztahu – v úvahu tak přichází např. uplynutí doby,
splnění úkolu, dohoda či výpověď. Způsoby ukončení dalších právních vztahů účasti
na práci lze nalézt v příslušných zákonech75.
Osoba, která je statutárním orgánem, jeho členem nebo členem jiného orgánu
kapitálové společnosti může ze své funkce odstoupit. Tato osoba je povinna oznámit
tuto skutečnost orgánu, který ji zvolil nebo jmenoval. Příslušný orgán je povinen
projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl.
Dnem, kdy k projednání odstoupení došlo nebo mělo dojít, končí odstupující osobě
výkon funkce. Za určitých okolností může skončit i v jiném okamžiku. Například je-li
tak stanoveno ve společenské smlouvě či stanovách nebo jde o osobu zvolenou
do funkce zaměstnanci, stačí projedná-li odstoupení orgán jehož je odstupující
členem76. Společník osobní společnosti může také z funkce statutárního orgánu
odstoupit. Je ale povinen učinit všechna opatření, která nesnesou odkladu. Odstoupení
musí být doručeno společnosti a všem společníkům a účinnosti nabude uplynutím
jednoho měsíce od tohoto doručení77.
Jiné způsoby ukončení výkonu funkce statutárních orgánů mohou vyplývat
ze zákona, ze společenské smlouvy, ze stanov, ze smlouvy o výkonu funkce, či
ze subsidiárně použitelné úpravy mandátní smlouvy.
Další

situací,

která

opravňuje

zaměstnavatele

k dokončení

nehotového

zaměstnaneckého díla, jsou důvodné obavy, že autor nedokončí své dílo řádně a včas.
Takovéto obavy mohou plynout například z časového prodlení či kvality práce dosud
odvedené tímto zaměstnancem nebo z nemožnosti plnění pracovního závazku
zaměstnancem

z důvodu

překážek

v práci78.

Důvodnost

takovýchto

obav

zaměstnavatele je otázkou právní, která musí být soudem posouzena na základě
objektivních kritérií s ohledem na konkrétní dokázané okolnosti případu79.
Tato dispozitivní právní úprava zaměstnaneckých děl, podle které dochází
k omezování výlučných osobnostních práv, se použije i na jiné právní vztahy než jen
pracovněprávní. Oprávnění dílo zveřejnit, upravovat, překládat či dokončit atd. tak
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např. § 41 a násl. zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
§ 66 odst. 1 ObchZ.
77
§ 85 odst. 3 ObchZ.
78
Překážkami v práci na straně zaměstnance jsou např. mateřská a rodičovská dovolená, svatba, vyšetření
nebo ošetření, výkon veřejné funkce, plnění občanských povinností, zvyšování kvalifikace atd.
79
Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 564.
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může patřit i objednateli (jsou-li splněny podmínky § 58 odst. 7 nebo § 59 odst. 2 AZ)
nebo jiné právnické osobě podle § 58 odst. 10 AZ.

3.6. Odměna zaměstnance
Při tvorbě zaměstnaneckých děl se autor dostává do vztahů k zaměstnavateli, které jsou
pracovněprávní (či obdobného) a autorskoprávní. Řešení jejich souběhu se nabízí
několikero. Příkladem může být řešení odměňování zaměstnance.

3.6.1. Odměňování za práci a za autorská díla
Práce za úplatu je jedním ze základních znaků závislé práce, a ta může být vykonávána
pouze v pracovněprávním vztahu. Právo občanů na spravedlivou odměnu za práci je
ústavně zaručeno v čl. 28 Listiny, ale dovolávat se ho lze jen v mezích zákona (čl. 41
odst. 1 Listiny). Zákonem, který toto ustanovení provádí, je zákoník práce. Ten v § 109
stanoví, že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod a
to za podmínek stanovených tímto zákonem, ale jen pokud tento zákon nebo zvláštní
právní předpis nestanoví jinak. Rozlišuje se tedy několik druhů odměn za práci. Kritérii,
které určují o který druh se jedná, jsou smluvní typ a osoba zaměstnavatele. Základním
pravidlem, které se týká odměňování zaměstnanců, je zákaz diskriminace.
Právo na autorskou odměnu náleží autorovi. Nejedná se o výlučné autorské právo,
protože není absolutní povahy. Jedná se o relativní nárok autora, který vyplývá
ze smluvního vztahu, a odpovídá mu povinnost pouze osoby, která je druhou stranou
smlouvy. Zákon ale může stanovit i odlišnou úpravu jako například právo na odměnu
v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu.
Autorská odměna náleží za oprávněné užití díla na základě licenční smlouvy. Při
sjednávání výše odměny se přihlíží zejména k účelu licence, i k jejímu územnímu,
časovému a množstevnímu rozsahu, jakož i okolnostem užití díla. Autorský zákon
vyžaduje, aby licenční smlouva obsahovala ujednání týkající se odměny. Strany si
mohou dohodnout její konkrétní výši, stanovit způsob jejího určení, dohodnout se
na úplatné smlouvě, ale nestanovit konkrétní výši (náležet bude odměna obvyklá) a
nebo sjednat smlouvu bezúplatně. V případě, že by došlo k neoprávněnému užití díla,
autorovi by autorská odměna nenáležela, ale mohl by se domáhat vydání bezdůvodného
obohacení80.

80

§ 451 a násl. OZ.
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Tzv. bestsellerová doložka je upravena v § 49 odst. 6 AZ a stanoví právo autora
na přiměřenou dodatečnou odměnu, pokud původní odměna byla tak nízká, že je
ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení
takovéhoto zisku. Původní odměna ale nesměla být stanovena v závislosti na výnosech
z využití licence. Toto ustanovení je kogentní81. Autor se práva na přiměřenou
dodatečnou odměnu, na rozdíl od práva na odměnu, nemůže vzdát.

3.6.2. Odměňování autora za zaměstnanecké dílo
U zaměstnaneckých děl se předpokládá, že autorská odměna je již zahrnuta ve mzdě
(nebo obdobné odměně za práci). Z daňového hlediska je autorům vyplácena autorská
odměna ve formě mzdy a je zdaňována zaměstnavatelem, který provede taktéž ostatní
povinné odvody státu.
Dřívější pojetí podle autorského zákona z roku 1965 upřednostňovalo opačné
pojetí. Právo na odměnu náleželo autorovi při každém užití díla, nestanovil-li zákon
výjimku. Toto právo bylo pojímáno zcela v duchu monistické koncepce jako právo
absolutní a nešlo se ho vzdát. Pokud zaměstnavatel užíval dílo jen pro svou vnitřní
potřebu, zahrnoval autorskou odměnu přímo do mzdy, ale pokud šlo o veřejné užití díla,
odměna již nebyla kryta mzdou, ale vyplývala ze smlouvy o šíření díla uzavřené mezi
autorem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec měl dispozitivní povinnost přispět
zaměstnavateli na náhradu vynaložených nákladů.

3.6.3. Právo zaměstnance na přiměřenou dodatečnou odměnu
Autor zaměstnaneckého díla má vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou
odměnu, pokud se mzda a nebo jiná odměna vyplacená za autorovi zaměstnavatelem
dostane do zjevného nepoměru k zisku plynoucího z využití práv k zaměstnaneckému
dílu a k významu tohoto díla pro dosažení takovéhoto zisku. Tato úprava obsažená
v § 58 odst. 6 AZ koresponduje s úpravou práva autora na přiměřenou dodatečnou
licenční odměnu podle § 49 odst. 6. AZ. V tomto případě ale má zákonná právní úprava
charakter dispozitivní a zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou mezi sebou dohodnout
odchylnou úpravu, která bude mít přednost před zákonem.
Zisky z využití práv k zaměstnaneckému dílu mohou plynout například z užití díla
samotným zaměstnavatelem, z příjmů z licenčních smluv nebo i z tzv. zvláštních

81

Ustanovení § 49 odst. 6 AZ je kogentní od účinnosti novely provedené zákonem č. 216/2006 Sb.
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licenčních smluv82. Pro stanovení výše dodatečné odměny je vždy nutné srovnávat
význam díla na dosažení zisků s jinými hospodářskými činnostmi zaměstnavatele např.
reklamními. Dále je stanoveno, že se odměna za práci musí dostat do zjevného
nepoměru k ziskům zaměstnavatele. Právo na dodatečnou odměnu tak může
zaměstnanci náležet i opakovně, tedy vždy když takovýto nepoměr nastane, a
ke každému zaměstnaneckému dílu, které vytvořil. Tato dodatečná odměna je splatná
podle obecných ustanovení občanského zákonku (§ 599 a násl. OZ). Přiměřenost
odměny je otázkou právní, kterou soud posuzuje na základě objektivních kriterií,
v úvahu však bere i konkrétní dokázané okolnosti případu.
Autorský zákon dispozitivně stanoví, že toto oprávnění na dodatečnou odměnu
zaměstnance se nevztahuje na počítačové programy, databáze a kartografická díla83. A
to třebaže byly zaměstnaneckými díly a nebo by se za ně považovaly84. Pro díla
kolektivní ale žádné takovéto omezení stanoveno není.

3.7. Trvání práv k zaměstnaneckému dílu
3.7.1. Trvání režimu zaměstnaneckého díla
Režim zaměstnaneckého díla nastává se vznikem díla, tedy v okamžiku, ve kterém je
vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (zároveň musí být splněny i další
zákonem vyžadované náležitosti). Zničením hmotné věci, jejímž prostřednictvím je dílo
vyjádřeno, nezaniká autorské právo k dílu a ani režim zaměstnaneckých děl není nijak
touto skutečností dotčen.
Oprávnění zaměstnavatele k výkonu některých práv zaměstnance dispozitivně trvá
po celou dobu trvání autorských práv k tomuto dílu. Není-li mezi stranami sjednáno
jinak, nemá na trvání režimu zaměstnaneckého díla vliv ukončení pracovněprávního
(nebo obdobného) vztahu mezi autorem a vykonavatelem jeho autorských práv. Právní
vztahy mezi těmito subjekty jsou na sobě poměrně nezávislé. Pracovněprávní (či
obdobný) vztah je sice právní skutečností, která je nezbytnou náležitostí při vzniku
zaměstnaneckého díla, ale jeho další trvání na něj vázáno není.
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§ 24 a §25 AZ.
Srov. Maisner M., Šimka M., Krásková H.: Software jako zaměstnanecké dílo.
Adresa: http://www.epravocz/top/clanky/software-jako-zamestnanecke-dilo-56254.html
,
ze
dne
11. 4. 2010.
84
Za zaměstnanecká díla se počítačové programy, databáze a kartografická díla považují buď podle § 58
odst. 7 AZ a nebo podle § 59 odst. 2 AZ.
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Obecné pravidlo stanoví, že režim zaměstnaneckých děl trvá, po dobu trvání
výlučných majetkových práv k dílu. Smluvní ujednání stran může stanovit i jiný
okamžik zániku zaměstnavatelových oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu.
Takto stanovená lhůta ale může být jen kratší, neboť při delší by už autorská práva
neměl ani autor resp. jeho dědicové, a oprávnění zaměstnavatele by nebylo od čeho
odvozovat. Dispozitivnost úpravy zaměstnaneckých děl může vést nejen k tomu, že
režim zaměstnaneckého díla bude trvat po kratší dobu, ale třeba i k tomu, že vůbec
nikdy nevznikne, přestože by zde jinak zákonné podmínky naplněny byly. Právní
skutečností, která má taktéž za následek zánik režimu zaměstnaneckých děl, je smrt
nebo zánik zaměstnavatele bez právního nástupce.

3.7.2. Doba trvání autorských práv a oprávnění k zaměstnaneckému dílu
Výlučná osobnostní práva autorská trvají pouze po dobu života autora. Český právní řád
je považuje za natolik spjata s osobou autora, že zanikají spolu se zánikem autora jako
subjektu práva85. I oprávnění zaměstnavatele k omezení výlučných osobnostních práv
zaměstnance, o kterých se má za to, že k nim dal souhlas, trvá jen po dobu života
zaměstnance.
Smrtí autora vzniká originárně právo tzv. postmortální ochrany autorských děl.
Určitá ochrana osobnosti autora je tedy zachována. Této ochrany se ale mohou domáhat
jen osoby v autorském zákoně uvedené, avšak zaměstnavatel mezi nimi uveden není86.
Majetková autorská práva trvají po dobu života autora a 70 let poté. Pokud se jedná
o dílo spoluautorské doba trvání majetkových práv uplyne 70 let po smrti spoluautora,
který ostatní přežil. Není-li sjednáno jinak, trvá i oprávnění zaměstnavatele k výkonu
majetkových autorských práv po tuto dobu. V případě děl kolektivních, která se také
někdy za zaměstnanecká považují, trvají majetková práva 70 let od zveřejnění.
Majetková práva zaměstnaneckých uměleckých výkonů trvají 50 let od jejich vytvoření
nebo od zveřejnění, které proběhlo v době před jejich zánikem. Dílo, které pozbylo
ochrany poskytované majetkovými právy, se stává dílem volným.

85

Jiné právní řády, uznávající osobnostní autorská práva, ale stanoví dobu jejich trvání různě.
Není ale vyloučeno, že by zaměstnavatel nemohl byt zároveň i osobou oprávněnou k domáhání se
těchto práv např. osoba blízká.
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4. Dílo na objednávku
Autorský zákon zavádí zvláštní právní režim děl na objednávku. Cílem této právní
úpravy je ochrana a zhodnocení investice objednatele vložené do procesu tvorby díla.
Tato investice objednatele je netvůrčí povahy, avšak při vzniku díla hraje mnohdy
zásadní roli.
V zahraničních právních úpravách je tento institut také vymezen, a to
v mnoha různých podobách. Český autorský zákon se mu věnuje v § 61. Podobně jako
u zaměstnaneckých děl i v tomto případě zákon ctí smluvní volnost stran a proto režim
díla na objednávku vymezuje pouze dispozitivně.

4.1. Historický vývoj právní úpravy
Autorský zákon z roku 1953 neupravoval speciálně institut děl vytvořených
na objednávku, a proto byla tvorba těchto děl posuzována podle tehdejšího občanského
zákoníku87, ve kterém byla smlouva o dílo upravena jako zvláštní smluvní typ.
Následující občanský zákoník88 ve svém původním znění obecnou úpravu smluv
o dílo neobsahoval, a proto bylo přistoupeno k úpravě tohoto smluvního typu
v autorském zákoníku z roku 1965. Jednalo se ustanovení § 27 o smlouvě o vytvoření
díla. Po velké novelizaci občanského zákoníku v roce 1991 byla smlouva o vytvoření
díla považována za zvláštní podtyp smlouvy o dílo podle OZ.
Pojmovými znaky smlouvy o vytvoření díla byly osobní závazek autora vytvořit
dílo literární, vědecké nebo umělecké, úplatnost a účel užití díla. Tato smlouva byla
pojímána jako neformální, ale často byla uzavírána jako smlouva smíšená spolu
se smlouvou o šíření díla, pro kterou zákon písemnou formu vyžadoval.
Závazek autora na vytvoření díla měl osobní charakter, nemohl proto přejít
v případě smrti na dědice. Ne vždy bylo možné předem určit, zda výsledek činnosti
autora bude splňovat všechny požadavky na autorské dílo, a tedy požívat
autorskoprávní ochrany. Tehdejší zákoník práce zakazoval uzavírat dohody o pracovní
činnosti mimo pracovní poměr na činnosti, které jsou předmětem ochrany podle
autorského zákona. Toto ustanovení bylo prakticky neaplikovatelné, protože autorský
zákon chránil jen některé nehmotné výsledky tvůrčí činnosti.

87
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§ 448 a násl. zákona č. 141/1950 Sb., Občanského zákoníku.
zákon. č. 64/1964 Sb., Občanský zákoník.
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Účelem užití díla podle této smlouvy o vytvoření díla mohlo být jen užití soukromé
a pro případné uveřejnění by bylo nutné uzavřít i smlouvu o šíření díla. Neexistovala
zde žádná povinnost objednatele dílo užít ke sjednanému účelu, ale jen jeho subjektivní
právo. Nebylo-li sjednáno jinak, vznikl autorovi nárok na sjednanou odměnu
odevzdáním díla.
Zvláštní ustanovení týkající se vad vytvořeného díla byla upravena v § 27 odst. 3
tehdejšího autorského zákona. U nehmotného statku může být určení vad poměrně
složité, proto je vhodné důsledně vymezit náležitosti díla ve smlouvě co
nejkonkrétněji89. Objednatel měl právo odstoupit od smlouvy, pokud dílo mělo vady,
které bránily v jeho užití k dohodnutému účelu. Pokud byla vada odstranitelná, musel
objednatel nejprve dát autorovi lhůtu pro odstranění takovéto vady. Tato právní úprava
se obdobně vztahovala i na výkonné umělce a jejich výkony.
Právní úprava obsažená v současném autorském zákoně nezná smlouvu o vytvoření
díla jako zvláštní smluvní typ. Navrátila se tedy k obdobnému pojetí tohoto institutu
jako autorský zákon z roku 1953.

4.2. Pojem dílo vytvořené na objednávku
Dílo na objednávku je dílo, které bylo vytvořeno na základě smlouvy o dílo. Český
právní řád zná dvě úpravy tohoto smluvního typu (občanskoprávní a obchodněprávní).
Vzhledem k zásadě smluvní volnosti může obdobný závazek obsahovat i jiná smlouva
(např. smíšená a nebo nepojmenovaná90), jen nesmí odporovat obsahu nebo účelu
příslušného zákoníku. Na závazky vznikající z takovýchto smluv, které nejsou v zákoně
výslovně upraveny, se použijí ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší,
pokud samotná smlouva nestanoví něco jiného91.
Závazek zhotovitele ve smlouvě nemusí být formulován přímo jako závazek
k vytvoření autorského díla92. Pokud ale dojde k vytvoření autorského díla jako
důsledek plnění povinnosti zhotovit dílo, bude se, až na některé výjimky, aplikovat na
toto dílo režim děl na objednávku.

89

Srov. Maisner M., Křižka M.: Vady počítačového programu ve světle platné právní úpravy. Adresa:
http://www.epravo.cz/top/clanky/vady-pocitacoveho-programu-ve-svetle-platne-pravni-upravy58153.html , ze dne 11. 4. 2010.
90
§ 51 OZ.
91
§ 491 OZ.
92
Obdobně jako v případě zaměstnaneckých děl, u kterých taktéž druh práce uvedený v pracovní smlouvě
nemusí výslovně zmiňovat tvorbu autorských děl.
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Režim děl na objednávku nelze rozšiřovat na díla, která nevznikla ze smluvního
závazku účastníka vytvořit dílo93. Důvodem je uplatnění restriktivního výkladu, který je
na místě vždy, když jsou zákonem omezována práva autora.
Například v příkazní smlouvě podle § 724 a násl. OZ se příkazník zavazuje, že
pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Vytvoření díla zde není
předmětem právního vztahu a záleží na rozhodnutí příkazníka, zda pro splnění svého
závazku k němu přistoupí.
Dalším příkladem, na který není možné aplikovat režim děl na objednávku, může
být situace vytváření děl na vlastní riziko, při kterých si autor zajišťuje poptávku již
před vytvořením díla nebo během tvorby, ale vůči potenciálnímu uživateli nepřevezme
závazek dílo vytvořit (neuzavře smlouvu o dílo), a tedy eventuelním nevytvořením díla
neporuší žádnou povinnost. Další kroky stran by se v takovémto případě měly směřovat
k uzavření smlouvy kupní, za účelem nabytí vlastnického práva k hmotnému dílu, a
smlouvy licenční, za účelem nabytí užívacích práv k nehmotnému dílu.
U institutu děl vytvořených na objednávku můžeme nalézt dva druhy právních
vztahů. Jeden je typicky soukromoprávní a týká se vytvoření díla, a druhý je zvláštním
vztahem autorskoprávním a týká se užití těchto děl. Jejich souvislost je řešena
prostřednictvím zákonné kvazilicence, která opravňuje objednatele k některým užitím
takto vytvořeného díla.

4.3. Smlouva o dílo
Dílo na objednávku je vytvořeno na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy s obdobnou
povinností jedné ze stran vytvořit dílo. V českém právním řádu můžeme nalézt úpravu
tohoto smluvního typu hned dvakrát.

4.3.1. Občanskoprávní smlouva o dílo
Smlouva o dílo je upravena v § 631 a násl. OZ. Právní úprava je zde členěna na
obecnou část, zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku a zvláštní ustanovení
o smlouvě o opravě a úpravě věci.
Smlouvou o dílo je smlouva, ve které se zhotovitel díla zavazuje objednateli, že
za sjednanou cenu provede na své nebezpečí dílo, které mu bylo zadáno. Dílo podle této
smlouvy spočívá v určitém hmotně zachyceném výsledku fyzické nebo duševní
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Srov. Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 579.
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činnosti. Hmotný výsledek se vyžaduje i v případě, že podstata díla má nehmotnou
podobu.
Podstatnými náležitostmi obsahu této smlouvy, jsou dostatečně konkrétní určení
díla, úplatnost smlouvy a provádění díla na nebezpečí zhotovitele. Smlouva může být
sjednána v jakékoli formě, ale nedochází-li ke zhotovení díla na počkání, má zhotovitel
povinnost předat objednateli písemné potvrzení o uzavření smlouvy.

4.3.2. Obchodněprávní smlouva o dílo
Obchodní smlouva o dílo je upravena v § 536 a násl. ObchZ. Kromě základních
ustanovení této smlouvy je tato úprava dispozitivní povahy. V některých případech je
odkazováno na přiměřené nebo obdobné použití ustanovení obchodního zákoníku, která
upravují kupní smlouvu (a některá z nich jsou kogentní). Protože je úprava této smlouvy
v obchodním zákoníku poměrně podrobná, nejsou praktický žádná zvláštní ustanovení
občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo na ni použitelná a to ani subsidiárně.
Avšak obecná ustanovení občanského zákoníku upravující závazkové vztahy jsou
podpůrně aplikovatelná.
Dílem se zde rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu,
montáž, údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci a nebo hmotně
zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem je vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava
nebo úprava stavby nebo její části.
Podstatnými částmi obchodní smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo,
vymezení díla (činnosti nebo hmotného výsledku této činnosti), závazek objednatele
za dílo zaplatit a také stanovení ceny (pokud nevyplývá z vůle stran uzavřít smlouvu
bez tohoto určení).

4.3.3. Určení obchodního nebo občanskoprávního vztahu
Kdy se tedy bude řídit právní vztah ze smlouvy o dílo obchodněprávní a kdy
občanskoprávní úpravou? Režim obchodního zákoníku je založen buď kogentním
ustanovením obchodního zákoníku podle § 261 ObchZ (popřípadě jiného zákona) nebo
písemnou dohodou stran závazkového vztahu podle § 262 ObchZ. O obchodní smlouvu
o dílo půjde v případě, že obě strany smlouvy budou podnikateli94 a pokud se tato
smlouva zřejmě týká, s přihlédnutím ke všem okolnostem, jejich podnikatelské činnosti.

94

§ 2 odst. 2 ObchZ.

49

Závazky, které vzniknou při neoprávněném podnikání95, mají také charakter obchodních
závazkových vztahů, protože povaha nebo platnost úkonu není dotčena tím, že k němu
došlo při neoprávněném podnikání. Obchodní smlouva o dílo bude uzavřena také mezi
podnikatelem na jedné straně a státem96 nebo územně samosprávným celkem na straně
druhé, pokud se bude týkat zabezpečování veřejných potřeb.
Subjekty, které nesplňují výše uvedené podmínky, a které by tudíž uzavíraly
občanskoprávní smlouvu o dílo, se mohou písemně dohodnout na tom, že jejich právní
vztah bude mít obchodní povahu. Takováto dohoda ale nesmí směřovat ke zhoršení
právního postavení subjektu smlouvy, který není podnikatelem.

4.3.4. Účel smlouvy o dílo
U děl vytvořených na objednávku se má za to, že autor udělil objednateli licenci k užití
díla vyplývajícímu ze smlouvy. Účel smlouvy o dílo není pojmovým znakem smlouvy
o dílo, a tedy v ní nemusí být výlovně vyjádřen. Což je rozdíl oproti smlouvě o
vytvoření díla podle autorského zákona z roku 1965, ve které byl účel smlouvy jednou
z podstatných náležitostí.
Bezprostřední hospodářský cíl právních vztahů se v občanskoprávních vztazích
označuje pojmem kauza. Naprostá většina právních úkonů je kauzální, v tom smyslu, že
existuje nějaký bezprostřední důvod jejich vzniku. Ale z hlediska vyjádření kauzy je
právním úkonem kauzálním takový právní důvod (i z něho vzniklý občanskoprávní
vztah), z něhož je kauza patrná. Abstraktním je naproti tomu občanskoprávní vztah,
který vznikne z abstraktního právního úkonu, v němž kauza výslovně vyjádřena není a
ani z něho nevyplývá.97 Podle § 495 OZ platnosti závazku nebrání, není-li vyjádřen
důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit, ale, až na zákonem stanovené
případy, je věřitel povinen tento důvod (existenci kauzy) při sporu prokázat.
Všechny právní vztahy, které vyplývají ze smlouvy o dílo, jsou kauzální (ve
smyslu existence kauzy). V případě děl na objednávku je účel smlouvy o dílo právně
závaznou skutečností a je třeba jej dokazovat a soud je povinen jej zjišťovat.98 Dochází
k situaci, kdy každá ze stran vykládá účel smlouvy o dílo jinak. Například protože tento

95

§ 3a ObchZ.
blíže zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (např.
§ 3, 4, 51 či 54).
97
Cit.: Knappová M., Švestka J., a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, 3. vydání, Praha: Aspi 2002, s.
121.
98
Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 580.
96
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účel nebyl ve smlouvě vyjádřen nebo smlouva byla uzavřena jen ústně. Lze tedy jen
doporučit, aby byl účel vytvoření díla v písemné smlouvě výslovně uveden.

4.4. Uplatnění režimu děl na objednávku
Režim děl na objednávku se použije, pokud je zhotovitelem podle smlouvy o dílo sám
autor99. Pokud by byl autor zaměstnancem zhotovitele, spadalo by takto vytvořené dílo
do režimu děl zaměstnaneckých a zákonným vykonavatelem majetkových autorských
práv by byl zaměstnavatel100, který by mohl objednateli udělit licenci k užití tohoto díla
a nebo mu se souhlasem autora svá oprávnění k tomuto dílu postoupit101.
Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen provést dílo
osobně (za což je považováno i provedení díla pomocí zaměstnanců) nebo zda je
oprávněn nechat dílo provést jinou osobou na svou odpovědnost102. Mezi takovouto třetí
osobou a objednatelem není smluvní právní vztah a objednatel proti ní nemůže uplatnit
žádné nároky ze smlouvy se zhotovitelem či z jejího porušení. Právo autora k jeho dílu
je povahy absolutní a tedy působí vůči všem, tedy i vůči objednateli. Obsah oprávnění
objednatele tedy bude záležet na rozsahu práv, kterými disponuje zhotovitel. Uplatní se
zde zásada nemo plus iuris, a to dokonce i v případě obchodněprávních závazkových
vztahů (§ 556 až § 558 ObchZ)103, ve kterých jinak platí zásada opačná (§ 446 ObchZ).
Režim děl na objednávku se podle ustanovení § 61 odst. 3 AZ obdobně uplatní i
na díla soutěžní. Soutěžním dílem je dílo, které autor vytvořil jako soutěžící ve veřejné
soutěži. Při použití teleologického výkladu lze dovozovat, že se nemusí nutně jednat
pouze o dílo přímo vytvořené pro účely soutěže, ale může se jednat o jakékoli dílo
autorem do veřejné soutěže přihlášené, byť případně vytvořené dříve104.
Vyhlašovatel soutěže je tedy v obdobném postavení jako objednatel. Není-li mezi
stranami sjednáno jinak, má se za to, že autor poskytl vyhlašovateli veřejné soutěže

99

V literatuře se objevil i názor, že pojem autor, použitý v ustanovení o dílech na objednávku, je nutné
vykládat šířeji. Autorem zde má být osoba fyzická nebo právnická, u které se dílo objednává a která je
v této souvislosti oprávněna poskytnout licenci. Tento názor dovozují z toho, že se v tomto ustanovení
nejedná o dispozici s právy osobnostními ale jen majetkovými. Viz.: Chaloupecká, H., Holý, P.: Zákon
o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související.
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 96.
100
Srov. Maisner M., Křižka M., Flaškár M.: Zvláštní instituty licenčních smluv v IT.
Adresa: http://www.epravo.cz/top/clanky/zvlastni-instituty-licencnich-smluv-v-it-58147.html , ze dne
11. 4. 2010.
101
Viz výše. Kapitola 3.4 Majetková práva k zaměstnaneckému dílu.
102
§ 643 OZ, § 538 ObchZ.
103
Srov. Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 581.
104
Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 581.
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licenci k účelu vyplývajícímu z účasti ve veřejné soutěži, a že je ve výkonu svého práva
dílo užít omezen oprávněnými zájmy vyhlašovatele.
Autorský zákon nestanoví, co konkrétně považuje za veřejnou soutěž. Bezpochyby
to bude závazkověprávní vztah veřejné soutěže upravený v § 847 a násl. OZ. Při
vyhlášení veřejné soutěže se vyhlašovatel zavazuje, že poskytne jednomu nebo více
účastníkům cenu, pokud při uskutečňování určitého díla nebo výkonu splní stanovené
podmínky. Dále jako veřejná soutěž přichází do úvahy veřejná zakázka podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně i veřejná obchodní soutěž podle § 281
a násl. ObchZ. I v těchto právních vztazích musí být jednou ze stran sám autor (a ne
např. jeho zaměstnavatel), jinak se o režim díla soutěžního jednat nebude.
Autorský zákon v § 58 odst. 7 a v § 59 odst. 2 stanoví, kdy se režim děl
na objednávku neužije, přestože by jinak náležitosti § 61 AZ naplněny byly. Bude tomu
tak v případech, kdy závazek smlouvy o dílo byl formulován jako povinnost zhotovitele
vytvořit počítačový program, databázi, kartografické dílo nebo dílo kolektivní.
Takováto díla se považují za zaměstnanecká. Právní úprava děl na objednávku se
nepoužije (ani obdobně či přiměřeně) na žádné z práv s autorským právem související
ani pro zvláštní právo k databázi.

4.5. Omezení práv autora ve prospěch objednatele
Cílem právní úpravy děl na objednávku je především ochrana majetkových zájmů
objednatele, který do vytvoření díla investuje. Autorský zákon dispozitivně stanoví
omezení práv autora ve dvou oblastech – v povinnosti strpět oprávněné užití díla
objednatelem a v omezení smluvní volnosti vůči dalším osobám.

4.5.1. Presumovaná licence
Pro ochranu zájmů objednatele stanoví autorský zákon zákonnou vyvratitelnou
domněnku poskytnutí licence objednateli autorem. Rozsah této presumované licence105
je ale omezen jen na účel vyplývající ze smlouvy. K užití díla nad rámec tohoto účelu je
objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Protože je toto ustanovení
dispozitivní, mohou si strany mezi sebou sjednat jinou úpravu. Shodným projevem své
105

Někteří autoři odborné literatury na toto téma hovoří o této licenci jako o zákonné licenci (např. Kříž,
Holcová, Kordač, Křesťanová 2005, s. 182), zatímco jiní upřednostňují výraz kvazilicence (např. Telec,
Tůma. 2007, s. 557, 579). Pro její označování za kvazilicenci hovoří například to, že sleduje soukromé
zájmy investora (přičemž pro zákonné licence je charakteristické, že jsou ve veřejném zájmu) a že je sice
zákonem stanovena, ale odvozována od smluvního vztahu mezi autorem a objednatelem. Rozlišování
těchto pojmů sehrává roli i v komunitárním právu.
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vůle tedy mohou presumovanou licenci omezit, zcela vyloučit, ale i doplnit ji smluvní
licencí, a tedy objednatelovo právo dílo užít rozšířit.
Obsah presumované licence bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu.
Stranám lze jen doporučit, aby, v zájmu větší právní jistoty, účel smlouvy o dílo
vyjádřily ve smlouvě výslovně. Z účelu smlouvy tedy může, v závislosti na
okolnostech, vyplývat právo dílo užít ke stanovenému účelu samotným objednatelem,
ale třeba i poskytnutí podlicence či dokonce postoupení oprávnění objednatele k
takovému užití třetí osobě106. Pokud by z účelu smlouvy o dílo vyplývalo výhradní
licenční oprávnění objednatele, musela by být tato smlouva uzavřena písemně107. Avšak
takovéto ustanovení smlouvy o dílo, by pravděpodobně vykazovalo i znaky smlouvy
licenční. Jednalo by se o smlouvu smíšenou. Výhradní licenční oprávnění k dílu má
významné důsledky. Např. objednatel by byl osobou aktivně legitimovanou k domáhání
se ochrany před neoprávněnými zásahy do práv k autorskému dílu. 108
Presumovaná licence opravňuje objednatele dílo užít, ten ale nepřebírá žádnou
povinnost tak skutečně učinit. Což je opačný přístup než u licenční smlouvy, u které,
není-li sjednáno jinak, má nabyvatel povinnost dílo užít. Ať už objednatel dílo užije
nebo ne, má povinnost zaplatit zhotoviteli za vytvoření díla.
Otázkou je jestli autorovi za užití díla náleží i autorská odměna. Dle současného
zákonného pojetí je nutno chápat právo na zaplacení odměny za užití díla jako právo
relativní povahy inter partes (nicméně zákonem zásadně předpokládané), tj. jako
pohledávku vyplývající ze závazkových poměrů založených na výlučnosti majetkového
autorského práva dílo užít a vznikající zpravidla na základě typové licenční
autorskoprávní smlouvy109. Autorský zákon u některých zákonných licencí stanoví, že
jsou úplatné, u některých, že nejsou, u licenčních smluv preferuje úplatnost, ale
respektuje i vůli stran užívat dílo bezúplatně, avšak u tzv. kvazilicencí výslovné řešení
práva autora na autorskou odměnu za oprávněné užití díla jinou osobou nenajdeme.
Vzhledem k tomu, že zákonná úprava díla na objednávku je dispozitivní, nic nebrání
tomu, aby si strany mezi sebou úplatnost této licence sjednaly. Pokud tak ale neučiní
předpokládá se, že se strany mezi sebou plně finančně vyrovnaly sjednanou odměnou za
vytvoření díla. Dohoda ohledně ceny je podstatnou náležitostí smlouvy o dílo. Změnit
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Postoupení licenčního oprávnění lze učinit jen písemným souhlasem autora (§ 48 odst. 2 AZ).
§ 46 odst. 4 AZ.
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§ 41 AZ.
109
Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 509.
107
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cenu díla lze opět jen dohodou obou stran, což je rozdíl oproti zaměstnaneckým dílům
nebo licenčním smlouvám, které opravňují autora za určitých okolností k dodatečné
odměně.
Autorovi zůstávají zachována jeho osobnostní autorská práva. Objednatel je ale
oprávněn k takovým zásahům do těchto práv, u kterých lze spravedlivě očekávat, že by
k nim autor vzhledem k okolnostem užití svolil110. Cílem těchto omezení je umožnit
objednateli řádné zhodnocení presumované licence. Protože se jedná o zákonné
omezení práv autora, je nutné uplatnit v těchto případech restriktivní výklad a sledovat,
zda je zásah do práv autora nutný k řádnému užití díla k účelu vyplývajícímu
ze smlouvy. Zásahy do nedotknutelnosti díla, které si autor vyhradil (a objednatel o této
výhradě věděl), a užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, jsou nepřípustné.

4.5.2. Omezení autonomie vůle autora
Kvazilicence k užití díla na objednávku je pojímána jako licence nevýhradní, a tedy
obecně je autorovo právo dílo sám užívat a poskytovat smluvní licenci k užití tohoto
díla třetím osobám zachováno. V § 61 odst. 2 AZ je to autorovo právo rozhodovat o
užití díla ze zákona dispozitivně omezeno jen na takové užití díla, které není v rozporu
s oprávněnými zájmy objednatele.
Co lze považovat za oprávněné zájmy objednatele autorský zákon nijak
nevymezuje. Otevírá se zde proto prostor pro aplikační výklad podle okolností případu.
Tyto zájmy objednatele mohou mít charakter osobní i majetkový. Mohou spočívat
například v označení objednatelovy totožnosti (logo), v ochraně obchodního tajemství,
udržení závazku mlčenlivosti nebo v ochraně jeho postavení v hospodářské soutěži.

110

§ 51 AZ.
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5. Kolektivní dílo
Kolektivní díla, tak jak jsou pojímána současným autorským zákonem, jsou v českém
právním řádu novinkou. Možná i to je důvodem nedostatečně srozumitelné právní
úpravy a častých obav stran z podřazení díla pod tento institut. Dokonce při procesu
novelizace autorského zákona v roce 2006 bylo zvažováno zrušení ustanovení
týkajících se kolektivních děl. Nakonec k jejich vypuštění nedošlo.
Inspirací české právní úpravy kolektivních děl byl francouzský institut l’æuvere
collective. Pojem kolektivní díla užívá i právo komunitární111, i když v této oblasti
respektuje národní úpravy a nestanoví státům žádnou povinnost zavést tento institut
do svých právních řádů.
Pro kolektivní díla je charakteristické, že jsou vytvořena více autory a také
zvláštním postavením osoby iniciátora. Jednou z problematických podmínek je, že
tvůrčí příspěvky autorů nemohou být schopny samostatného užití, což nemusí být
u rozsáhlých projektů naplněno anebo to může být alespoň sporné.
Dílo je považováno za kolektivní, jsou-li naplněny zákonem předpokládané
náležitosti. Ujednání stran nemůže zasáhnout do podřazení díla do této kategorie děl.
Vyjasnění, zda je posuzované dílo kolektivní, je důležité pro stanovení doby trvání práv
k tomuto dílu, neboť kolektivní díla obsahují speciální úpravu. Strany si mezi sebou
mohou sjednat práva a povinnosti odlišně, než dispozitivně stanoví zákon.
Kolektivní díla jsou zvláštní právní kategorií. Samy o sobě, ale do právních vztahů
nezasahují. Jejich funkce spočívá především v tom, že za určitých okolností se u nich
uplatní režim děl zaměstnaneckých.

5.1. Historický vývoj právní úpravy
Výraz kolektivní díla znal už autorský zákon z roku 1953. Kolektivní díla byl jeden
z dílčích nadpisů tohoto zákona a byly pod něj podřazeny ustanovení o dílech
souborných, spojených, filmových a spoluautorských. Pro tato díla je charakteristické,
že se k nim vážou práva více osob – v tom byla spatřována jejich kolektivnost.
Autorský zákon z roku 1965 kolektivní díla vůbec neznal. Současný autorský zákon
tento pojem opět do právního řádu zavedl, ale dal mu jiný obsah. Ustanovením
pojednávajícím o kolektivních dílech je především § 59 AZ.
111

Např. čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.
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5.2. Pojem kolektivní díla
Aby se mohlo dílo podřadit pod režim kolektivních děl, musí být kumulativně splněny
všechny pojmové znaky, které jsou zákonem vymezeny v § 59 odst. 1 AZ.
Pojmovými znaky kolektivního díla jsou:
1. existence jediného autorského díla,
2. podíl více autorů na tvorbě tohoto díla, přičemž jejich příspěvky nejsou
schopny samostatného užití,
3. podnět fyzické nebo právnické osoby (iniciátora) k jeho vytvoření,
4. vedení tvorby touto osobou,
5. uvádění díla na veřejnosti pod jménem této osoby.
Kolektivní dílo je dílo jediné112. Toto dílo samozřejmě musí být dílem autorským
nebo alespoň za něj musí být považováno (§ 2 odst. 1 nebo 2 AZ). Proto nebude
kolektivním dílem např. netvůrčí seskupení děl více autorů, protože vůbec nepůjde
o autorské dílo. Kolektivním dílem nemohou být díla spojená, protože zde dochází
ke spojení dvou či více autorských děl za účelem společného užití, ale nové dílo vůbec
nevzniká. Charakter autorských děl si zachovají spojovaná díla, a to i kdyby byla
vytvářena s cílem užít je ve spojení a možnost hospodářského zhodnocení díla bez
tohoto spojení by byla mizivá. Příkladem spojených děl je píseň jako spojení díla
hudebního s textem nebo komiks jako spojení díla literárního a výtvarného.
Výklady kolektivních děl se rozcházejí v názoru na to, jestli mohou být díla
kolektivní zároveň i díly soubornými či zpracovanými113. Podle Telece a Tůmy 2007
nemohou být díla souborná kolektivními díly, protože díla do souboru zařazená už jsou
díly, a proto nemůže být naplněna podmínka stanovící, že příspěvky zahrnuté
do kolektivního díla nemohou být schopny samostatného užití. Oproti tomu Kříž a další
2005 to nejen že připouští, ale dokonce uvádí, že kolektivní dílo je většinou dílem
souborným. Domnívám se, že je přípustné, aby souborná díla byla zároveň díly
kolektivními. Bezproblémovým je případ, kdy jsou do souborného díla zařazovány
prvky, které nejsou autorskými díly. Zde není žádná překážka pro podřazení souboru
do skupiny kolektivních děl. Složitější je situace, ve které dochází k zařazení autorských
děl do souborného díla. Zde je nutné zkoumat, co bylo myšleno formulací „příspěvky
112

Srov. Aujezdský J.: Společná činnost více osob. Adresa: http://www.root.cz/specialy/licence/spolecnacinnost-vice-osob/ , ze dne 11. 4. 2010.
113
Srov. Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související –
komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005 s. 178 a Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 570.
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zařazené do takovéhoto díla nejsou schopny samostatného užití“, které je použito v § 59
odst. 1 AZ. Domnívám se, že výraz příspěvky zde nepředstavuje autorská díla zařazená
do souboru, ale způsob jejich výběru a uspořádání obsahu, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti jednoho z autorů kolektivního díla. Obdobná situace nastává
v případě zpracování díla. Například v případě překladu je překládané dílo samozřejmě
stále dílem autorským, ale aby mohl být překlad dílem kolektivním, nesměly by být
příspěvky jednotlivých překladatelů schopny samostatného užití.
Kolektivní dílo je dílem spoluautorským114, neboť se vždy musí na jeho tvorbě
podílet více autorů, jejichž příspěvky nejsou schopny samostatného užití. Na jeho
vzniku se musí účastnit alespoň dvě osoby, jejichž příspěvky mají tvůrčí charakter. Při
vzniku kolektivních děl se často setkáváme s příspěvky netvůrčí povahy (technické,
pomocné), ty ale nepožívají autorskoprávní ochrany. Nic nebrání tomu, aby byl
za autora považován i iniciátor, je-li fyzickou osobou a podílí se na vzniku díla i
tvůrčím způsobem.
Dalším pojmovým znakem kolektivních děl je, že musí být vytvářeno z podnětu
fyzické nebo právnické osoby. Takovýto podnět musí být právně relevantní, a tedy
zakládat závazek jiné osoby takovéto dílo vytvořit. Tedy prostý nápad či impulz
k tvorbě není dostačující. Tímto a následujícími znaky se kolektivní díla odlišují od děl
spolouautorských.
Tvorba autorů musí být vedena iniciátorem. Vedením při vytváření díla je nutné
rozumět konstantní dozor výkonu tvořivé činnosti a její řízení spočívající zejména
v udávání celkové koncepce a obsahového, funkčního či hospodářského charakteru díla
a jeho konečného vzhledu115. Samotné vedení tedy nespočívá v tvůrčí činnosti.
Poslední ze zákonem vyžadovaných náležitostí kolektivních děl je, že toto dílo
musí být na veřejnost uváděno pod jménem iniciátora. V případě zaměstnaneckých děl
je souhlas s uváděním na veřejnost pod jménem zaměstnavatele presumován, ale
v případě kolektivních děl, žádné takovéto zákonné ustanovení ve prospěch iniciátora
nenajdeme. Aby tedy bylo takovéto omezení osobnostních práv autorů legální, museli
by s tím souhlasit. Zákon tento souhlas nijak nevymezuje a nestanoví ani jeho právní
formu. Leze tedy usuzovat, že může být učiněn i konkludentně. Tímto souhlasem se
autoři nevzdávají svých osobnostních práv na autorské označení, neboť to by bylo
neplatné pro rozpor se zákonem. Obecně je uznáváno, že uvádění díla na veřejnost pod
114
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§ 8 AZ.
Cit.: Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 570.
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jménem inicátora nevylučuje, aby byli skuteční autoři na díle za autory označování.
Pokud by nebyla splněna podmínka uvádění díla na veřejnost pod jménem iniciátora,
nejednalo by se o dílo kolektivní, ale pravděpodobně by šlo o dílo na objednávku. Na
rozdíl od práva uvádět zaměstnanecké dílo na veřejnost pod jménem zaměstnavatele, se
v případě kolektivních děl jedná o povinnost.
Autorský zákon vyžaduje, aby bylo dílo na veřejnost uváděno pod jménem
iniciátora, avšak výslovně nestanoví, že jedině pod jménem iniciátora. Přesto je
dovozováno, že pokud by bylo dílo na veřejnost uváděno i pod jménem některého
z autorů, který by nebyl zároveň iniciátorem, nemohlo by se jednat o dílo kolektivní116.

5.3. Práva ke kolektivnímu dílu
5.3.1. Subjekty práv ke kolektivnímu dílu
I v případě kolektivních děl je zachován autorský princip. Autory jsou fyzické osoby,
které dílo vytvořily. Obdobně jako v případě zaměstnaneckých děl, u kterých jsou
některá práva autora omezována ve prospěch zaměstnavatele či v případě děl
na objednávku objednatele, je v případě kolektivních děl stěžejní osoba, která je v této
práci nazývána iniciátorem. Autorský zákon ji vymezuje jako fyzickou nebo právnickou
osobu, která dá podnět k tvorbě jiným autorům, jejich tvorbu vede a výsledné dílo uvádí
na veřejnost pod svým jménem.

5.3.2. Uplatnění režimu kolektivních děl
Samotné zařazení díla mezi díla kolektivní k ničemu neobvyklému iniciátora
neopravňuje, ale pokud je splněna i další skutečnost, je toto dílo na základě právní fikce
považováno za dílo zaměstnanecké, a tudíž iniciátor dispozitivně získá velmi široká
oprávnění k tomuto dílu. V § 59 odst. 2 AZ je stanoveno, že kolektivní díla se považují
za zaměstnanecká díla byla-li vytvořena na objednávku. Iniciátor se v takovém případě
považuje pro účely autorského práva za zaměstnavatele.
Podnětem k tvorbě bude v takovémto případě objednávka. Tato objednávka musí
směřovat k vytvoření kolektivního díla a ne prostého díla na objednávku117. Autoři tedy
musí vědět, že jejich příspěvky mohou být součástí kolektivního díla. Zařazení díla
do režimu kolektivního díla na objednávku anebo prostého díla na objednávku má
116

Srov. Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy související –
komentář, 2. vydání, Praha: Linde 2005, s. 179.
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Srov. Telec I., Tůma P.: Autorský zákon. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 571.
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významné právní důsledky. Zatímco v případě díla na objednávku je objednatel
oprávněn dílo užít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, v případě kolektivního díla
na objednávku je objednatel (iniciátor) oprávněn k výkonu majetkových práv.
Vzhledem k tomu, že zařazení díla mezi díla kolektivní zasahuje do majetkových zájmů
autora, je nutné aby při tvorbě o této pravděpodobné možnosti věděl. Objednávka
příspěvku do kolektivního díla je zde právně relevantním podnětem iniciátora k tvorbě a
tedy jednou z náležitostí kolektivního díla. Pokud by tedy nebyla objednávána tvorba
příspěvku do kolektivního díla, nemohl by být založen režim kolektivních děl. Výslovné
sjednání účelu smlouvy o dílo jako vytvoření příspěvku do díla kolektivního, lze
považovat za vhodnou prevenci případných rozporů. Omyl stran ohledně účelu smlouvy
může vést až k její neplatnosti118.
Pokud by v případě jednoho díla byly splněny zákonné náležitosti pro podřazení
díla pod režim zaměstnaneckých děl a zároveň i pod režim děl kolektivních, uplatní se
pouze režim děl zaměstnaneckých. Kolektivní díla jsou totiž vymezena jako zvláštní
právní kategorie, především proto, aby mohla být osoba iniciátora (investující do tvorby
mnohdy obdobně jako zaměstnavatel) chráněna obdobně široce jako zaměstnavatel,
přestože zde nejsou splněny pojmové znaky zaměstnaneckých děl. Dá se říci, že
kolektivní díla jsou v zákoně vymezena jen k tomu, aby mohl být režim
zaměstnaneckých děl rozšířen. K souběhu těchto režimů tedy z právního hlediska
nedochází, protože se takovéto dílo považuje přímo za dílo zaměstnanecké.
I kdyby byly všechny zákonem vyžadované náležitosti kolektivních děl splněny,
na díla audiovizuální a díla audiovizuálně užitá se režim kolektivních děl neuplatní.
Tato díla jsou v autorském zákoně upravena speciálně119. Přesto je jejich výluka
z kolektivních děl v zájmu právní jistoty výslovně stanovena v § 59 odst. 3 AZ.

5.3.3. Doba trvání práv ke kolektivnímu dílu
V případě, že jsou autoři u kolektivního díla, na kolektivním díle či jeho nosiči označeni
při jeho zpřístupnění veřejnosti, počítá se doba trvání majetkových práv k tomuto dílu
podle obecných pravidel. Protože díla kolektivní jsou díly spoluautorskými uplyne doba
majetkoprávní ochrany těchto děl 70 let po té, co zemře ten spoluautor, který ostatní
přežil. I zde se uplatní zvláštní pravidlo pro počítání času. Počátek této doby je stanoven
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§ 49a OZ.
§ 62 a násl. AZ.
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na první den roku, který následuje po rozhodné události (smrti posledního z přeživších
autorů).
Pokud autoři nejsou na kolektivním díle při jeho zveřejnění uvedeni, uplyne doba
majetkových práv k tomuto kolektivnímu dílu shodně, jakoby by šlo o dílo anonymní
nebo pseudonymní120, u kterých pravé jméno autora není známo a ani se před uplynutím
majetkových práv autor veřejně neprohlásí. V těchto případech trvají majetková práva
k tomuto dílu 70 let od oprávněného zveřejnění. Za skutečnost rozhodnou pro počátek
běhu doby trvání práv je v tomto případě zvoleno zveřejnění. Je tomu tak, protože u
takovéhoto kolektivního díla není totožnost autorů obecně známá, natož okamžik smrti
posledního přeživšího z autorů.

120

§ 27 odst. 3 AZ.
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6. Srovnání s cizími úpravami
Ve světě můžeme nalézt dva přístupy k i ochraně autorských děl. V kontinentální právní
kultuře je toto právní odvětví nazýváno autorské právo, zatímco v zemích angloamerické právní kultury je označováno copyright.
Copyright má původ ve Velké Británii, odkud se šířil do dalších zemí pod jejím
vlivem a také do Spojených států amerických. Autorské právo má svůj původ ve Francii
a jejím pojetím se inspirovaly právní řády kontinentální právní kultury. Podnětem
ke vzniku těchto právních odvětví byl pravděpodobně nový způsob šíření literárních
prací, ke kterému začalo docházet po vynalezení knihtisku.
Tyto dva systémy vykazují mnoho odlišný prvků. Jednotlivé právní řády jejich
základní přístupy různě modifikují. S tím, jak se mění společnost, mění se i ochrana
autorských děl. I v jednotlivých právních řádech proto budou rozdíly v právní úpravě
před sto lety a dnes velmi výrazné. Autorské právo je výrazně svázáno principem
teritoriality, přestože nehmotné statky vykazují vlastnost nazývanou potenciální
ubikvita121, která nezná hranic. Je také stále častější, že autorskoprávní vztahy obsahují
mezinárodní prvky. Seznámení s právní úpravou jiných zemí je tak vhodné.

6.1. Základní rozdíly mezi copyrightem a autorským právem
Nejvýraznější rozdíl mezi těmito dvěma systémy spočívá v pojetí osoby autora.
Základním stavebním prvkem tradičního kontinentálního pojetí je tzv. autorský princip.
Tento princip vyjadřuje, že autorem může být pouze a výhradně osoba fyzická, která
dílo vytvořila svou vlastní duševní tvůrčí činností. Za nepřípustné je považováno aby
autorem byla osoba právnická, která nikdy žádné vlastní tvůrčí schopnosti mít nemůže.
S tímto také souvisí nároky, které jsou na autorské dílo kladeny. Podle
kontinentálního pojetí musí být autorské dílo jedinečné. Tato jedinečnost vyplývá
z toho, že do tvorby díla promítá autor svou osobnost (která je jedinečná vždy).
Společnost považuje osobnost člověka za hodnotu hodnou ochrany, musí tedy
chránit obdobně i výtvor, ve kterém se tato osobnost jedinečným způsobem projevila.
Autor je se svým dílem natolik spjat, že mu jsou právním řádem přiznána zvláštní práva
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Vlastnost nehmotných statků, která spočívá v tom, že nehmotný statek může být vnímán lidskými
smysly kdekoli, a to i bez toho, že by bylo nutné přemisťovat hmotný předmět, na kterém je vyjádřen.
Například autorské dílo může být vnímáno kdykoli a kdekoli (a to i najednou více osobami na různých
místech) aniž by nějak ztrácelo na své hodnotě (opotřebovávalo se).
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k tomuto dílu – osobnostní (morální) práva. Kontinentální pojetí koncepčně a pojmově
rozlišuje mezi úpravou práv autorských a práv příbuzných.
Copyrightové pojetí vychází poměrně výrazně z ekonomického přístupu k řešení
dané problematiky, kde převažující myšlenkou je koncepce, že ten, kdo přebírá
iniciativu směřující k vytvoření jistého nemateriálního výsledku a vynaloží investici
k výrobě a distribuci daného statku v podobě rozmnoženin, měl by také mít užitek
z ochrany svého vkladu122. Toto filozofické pojetí umožňuje přijmout právnickou osobu
za autora. Otázka, která vyvstává v copyrightovém právním systému po vytvoření díla
jako první, je, kdo je vlastníkem copyrightu k takovému dílu. Angloamerická právní
kultura totiž pojímá už samotný pojem vlastnictví odlišně od kontinentálního.
Předmětem vlastnictví zde mohou být i nehmotné statky. Prvním vlastníkem copyrightu
bývá zpravidla autor, ale jsou-li splněny zákonné podmínky, může se prvním
vlastníkem copyrightu stát i osoba jiná, například jeho zaměstnavatel.
Až od roku 1911 je ve Velké Británii zákonem vyžadováno, aby byla copyrightová
díla originální. Tento výraz ale neodpovídá kontinentálnímu pojetí jedinečnosti.
Výstižnějším překladem anglického výrazu „original“ se zdá být původní, neboť
copyrightové dílo má pocházet od autora123. V USA je vyžadovaná úroveň originality
ještě nižší. Tento přístup umožnil poskytnout copyrightovou ochranu i mnohem většímu
počtu výtvorů, které se do autorského práva nevměstnaly, a musely se pro ně vytvořit
další skupiny práv (tzv. práva s autorským právem související).
V tradičním pojetí copyrightu bylo předpokladem poskytnutí ochrany dílům
splnění formálních náležitostí, ale především pod vlivem Bernské úmluvy se postupně
od těchto požadavků ustupovalo. Prosadil se neformální přístup (charakteristický pro
právo autorské), a ve kterém jsou díla chráněna od samotného momentu stvoření.
Některé copyrightové země, ale stále umožňují dobrovolnou registraci děl, i když už
tento úkon nemá konstitutivní význam. Nicméně např. v USA je včasná registrace
zpravidla nezbytná pro podání žaloby na ochranu autorského práva a přiznání nároků
z jeho porušení. Ve skutečnosti je tedy i v současnosti registrace díla nezbytná pro
téměř jakékoli hospodářské zhodnocení díla.124
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Cit.: Kříž J.: Ochrana autorských práv v informační společnosti, Praha: Linde 1999, s. 109.
Srov. „… work should originate in author.“ v práci: Skone James E. P., Mummery F. J., Rayner James
J., Garnett K. M.: Copinger and Skone James on Copyright Thirteenth Edition, London: Sweet &
Maxwell 1991, s. 59.
124
Cit.: Tůma P.: Smluvní licence v autorském právu. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, s. 101.
123

62

Copyright akcentuje ekonomické důsledky tvorby děl a proto je mu koncept
morálních práv v podstatě cizí. Většina copyrightových zemí ale v dnešní době morální
práva autorů pod vlivem mezinárodních úmluv uznala. Přesto je na ně stále nahlíženo
jako na něco škodlivého, co brání tvorbě v copyrightovém pojetí, tedy zhodnocení
investic a lidské práce do nehmotných statků. Není tedy překvapivé, že se morální práva
v těchto právních řádech prosadila v podobě zákonů a ne ze soudcovských precedentů,
které jsou jinak pro země s anglo-americkou právní kulturou charakteristické. Tato
práva jsou v těchto právních řádech pojímána jako práva zcizitelná.
V případě majetkových práv se nezdá být rozdíl mezi těmito dvěma systémy až tak
zásadní. Kontinentální přístup se zaměřuje na ochranu osobnosti a proto jsou všechna
omezení práv autora vykládána restriktivně, zatímco copyright otevírá více prostoru
pro uspokojování potřeb ostatních osob.

6.2. Vybrané instituty v zahraničních právních úpravách
Francouzský zákon o duševním vlastnictví z roku 1992 se zaměstnaneckými díly
zabývá v § 111 a obecně stanoví, že práva autora nejsou nijak omezena tím, že uzavřel
pracovní smlouvu a nebo jinou smlouvu, ve které se zavázal k poskytnutí služby. Z toho
je částečně ustoupeno např. u audiovizuálních děl, u kterých v některých případech
dokonce presumuje autorství osob, které se přímo na tvorbě tohoto díla nepodílejí (autor
literární předlohy) či u počítačových programů, u kterých se dispozitivně předpokládá,
že určitým zásahům do svých morálních práv autor nemůže bránit. Francouzský
zákoník duševního vlastnictví vymezuje kolektivní díla v čl. L 113-2 obdobně jako
český autorský zákon, ale ve francouzském pojetí je investor originálním nositelem
autorského práva ke kolektivnímu dílu.
Německé právo přísně dodržuje zásadu, že autorem je osoba, která dílo vytvoří, a
to i pokud jde o díla náročná na netvůrčí investice. Obdobně stanoví, že přestože je dílo
vytvořeno v rámci zaměstnání, práva k němu zůstávají zaměstnanci. Zaměstnavatel
může získat práva k dílu na základě pracovní smlouvy, ale budou vždy omezena
na nezbytné minimum. Morální práva zůstávají autorovi zachována. V případě
počítačových programů je výkon majetkových práv svěřen zaměstnavateli, pokud mezi
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nimi není jiná dohoda125. V případě vztahů, které se týkají poskytování služeb platí
obdobná úprava.
Právní úprava zaměstnaneckých děl podle polského autorského zákona126 je
dispozitivní. Zaměstnavatel nabývá majetková práva k zaměstnaneckému dílu
okamžikem přijetí díla. Rozsah práv nabytých zaměstnavatelem je limitován účelem
vyplývajícím z pracovní smlouvy a shodným záměrem obou stran. Pokud zaměstnavatel
nezačne dílo užívat do dvou let od přijetí díla, může zaměstnanec písemně stanovit
zaměstnavateli lhůtu, do kdy tak má učinit. Pokud není mezi stranami sjednáno jinak,
po vypršení této lhůty se majetková práva navrací zaměstnanci. Přijetím
zaměstnaneckého díla nabývá zaměstnavatel vlastnické právo k hmotnému předmětu,
na kterém je dílo zachyceno. Polský autorský zákon obsahuje zvláštní úpravu
vědeckých zaměstnaneckých děl vytvořených ve vědeckých institucích v rámci
z zaměstnaneckého poměru. Vědecká instituce může takovéto dílo přednostně
publikovat. Zaměstnavatel nabývá všechna majetková práva k zaměstnaneckému
počítačovému programu.
Nizozemská právní úprava127, na rozdíl od jiných v kontinentální Evropě, stanoví,
že zaměstnavatel je v případě zaměstnaneckých děl považován za toho, kdo dílo
vytvořil, pokud není sjednáno jinak.
Ve Velké Británii je zákonem128 stanoveno, že pokud je literární, dramatické,
hudební nebo umělecké dílo a nebo film vytvořen zaměstnancem v rámci jeho
zaměstnání, je zaměstnavatel prvním vlastníkem copyrightu k tomuto dílu, pokud není
mezi stranami sjednáno jinak. Za autora je zde považována osoba, která dílo vytváří, a
tou může být nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická. Autorský zákon Velké Británie
nezná speciální ustanovení o dílech na objednávku, a proto bude nabytí práv k dílu vždy
záležet na obsahu smlouvy o dílo a jejím výkladu.
Obdobně i irský copyrightový zákon obecně stanoví, že prvním vlastníkem
copyrightu je autor. Ale pokud jde o dílo vytvořené v rámci zaměstnaneckého vztahu129,
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čl. 69b zákona o právu autorském a právech souvisejících (Gesetz über Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte) z roku 1965.
126
čl. 12 zákona o právu autorském a právech souvisejících (ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) z roku 1994.
127
čl. 7 autorského zákona z roku (Auteurswet) z roku 1912.
128
čl. 11 odst. 2 zákona o copyrightu, průmyslových vzorech a patentech (Copyright, Designs, Patents
Act) z roku 1988.
129
čl. 23 zákona o copyrightu a právech souvisejících (Copyright and Related Rights Act) z roku 2000
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stává se prvním vlastníkem copyrightu zaměstnavatel, pokud není mezi stranami
sjednáno jinak.
V šíření děl podle copyrightového práva USA130 hraje velkou úlohu institut works
made for hire131. V případě zaměstnaneckých děl není nutné žádné výslovné ujednání
mezi stranami, aby se zaměstnavatel stal vlastníkem copyrightu. Zaměstnavatel je
v tomto případě dokonce za autora považován. Není tedy vyloučeno, aby autorem byla
právnická osoba. Zaměstnanec a zaměstnavatel si ale mohou sjednat opačný přístup
v písemné smlouvě. To, kdy lze dílo považovat za „dílo vytvořené zaměstnancem
v rámci jeho zaměstnání“, se snažil vymezit americký Nejvyšší soud ve sporu
Community for Creative Non-Violence v. Reid z roku 1989132. V rozsudku bylo
stanoveno několik kriterií pro odlišení díla vytvořeného zaměstnancem a díla
vytvořeného nezávislým smluvním partnerem (an independent contractor).
Druhou skupinou works made for hire jsou případy, ve kterých si strany v písemné
smlouvě výslovně sjednají, že toto dílo má být považováno za work made for hire;
zároveň sjednané dílo musí zapadat do jedné z devíti zákonem stanovených kategorií
děl (např. příspěvek do kolektivního díla, atlas či část audiovizuálního díla). Autorem a
původním vlastníkem copyrightu se stane osoba, pro kterou bylo dílo vytvořeno.
Takto široké pojetí práv objednatele může selhat v případě právního vztahu
s mezinárodním prvkem. Obzvlášť podle kontinentálních právních řádů by mohlo být
takovéto zbavení autora jeho práv (v kontinentálním pojetí nezcizitelných), jaké je
uplatňováno při použití institutu work made for hire, shledáno v rozporu s veřejným
pořádkem133.
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zákon o copyrightu (Copyright Act) z roku 1976.
Srov. Autor neuveden, zveřejněno U. S. Copyright Office: Work made for hire under the 1976
Copyright Act. Adresa: http://www.copyright.gov/circs/ ze dne 2. 4. 2010.
132
Rozhodnutí nejvyššího soudu Community for Creative Non-Violance v. Reid, č. 490 U.S. 730 z roku
1989.
133
Srov. Výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy, Adresa:
http://www.root.cz/specialy/licence/vyhrada-verejneho-poradku-a-nutne-pouzitelne/ , ze dne 19. 4. 2010.
131
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7. Závěr
Právními instituty, které byly zkoumány v této práci, jsou zaměstnanecká díla, díla
na objednávku a kolektivní díla. V současném autorském zákoně z roku 2000 jsou tyto
právní instituty pojímány nově. Společnou jim je snaha chránit soukromé zájmy osoby,
která do tvorby díla investuje netvůrčím způsobem. Za autora je stále považována
fyzická osoba, která dílo vytvořila. Ji jsou také garantována nezcizitelná výlučná
osobnostní a majetková práva k autorskému dílu. Avšak zákon dispozitivně zasahuje
do těchto práv autora ve prospěch osoby investující do tvorby. Předpokladem těchto
zákonných zásahů je právní vztah mezi autorem a osobou do tvorby investující, který je
založený smlouvou.
Tyto tři instituty jsou si poměrně blízké a jsou vzájemně provázané. V některých
případech může být obtížné určit, pod který z těchto režimů dílo podřadit. Správné
podřazení je v těchto případech ale velmi důležité. Do výlučných práv autora je
zasahováno jak v případě zaměstnaneckého díla, díla na objednávku, tak i kolektivního
díla, ale pokaždé v jiném rozsahu.
Strany si mohou mezi sebou sjednat vlastní odlišnou úpravu svých práv a
povinností k dílu, protože zákonná úprava těchto institutů je dispozitivní. Zákonná
ustanovení se uplatní, jen není-li odlišného smluvního ujednání. Variant rozvržení práv
k dílu tedy může být mnoho.
Zaměstnavatel je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu, které zaměstnanec
vytvořil při plnění povinností vyplývajících z pracovněprávního či obdobného vztahu,
není-li mezi stranami sjednáno jinak. Zaměstnavatel je dispozitivně oprávněn
i k některým zásahům do osobnostních práv, neboť ty mohou mít významný vliv
na ekonomické využití díla. Zaměstnanci přísluší za výkon práce mzda nebo jiná
odměna za práci. Pokud se výnos ze zaměstnaneckého díla dostane do zjevného
nepoměru k této mzdě, je zaměstnanec oprávněn i k dodatečné odměně.
Díla vytvořená na objednávku vznikají na základě smlouvy o dílo, která je
upravena v občanském zákoníku a v obchodním zákoníku. Postavení objednatele je ze
zákona slabší, než postavení zaměstnavatele v případě děl zaměstnaneckých. Objednatel
je oprávněn dílo jen užít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Pokud objednatel zamýšlí
užít dílo mimo rámec účelu smlouvy o dílo, je nutné, aby k takovému užití nejprve
získal od autora licenci. Autor je omezen ve své smluvní volnosti, pokud jde o dílo
na objednávku, oprávněnými zájmy objednatele. U některých děl na objednávku se
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uplatní režim zaměstnaneckých děl. Je tomu tak v případě počítačových programů,
databází, kartografických děl a kolektivních děl, pro něž je charakteristické, že se jedná
o rozsáhlá díla a bez iniciativy objednatele by k jejich realizaci nedošlo.
Kolektivní díla jsou díla vytvořená více autory, jejichž příspěvky nejsou schopny
samostatného užití. Vystupuje zde osoba iniciátora, která dala k tvorbě tohoto díla
právně relevantní podnět, tvorbu vedla a výsledné dílo bylo na veřejnost uváděno pod
jejím jménem. Význam tohoto institutu spočívá v rozšíření režimu zaměstnaneckých děl
i na tato kolektivní díla, u nichž jinak nejsou naplněny všechny náležitosti
zaměstnaneckých děl. Tato situace nastává jsou-li tato díla vytvořena na objednávku.
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Zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, kolektivní dílo
The graduation thesis title in English:
A work produced by an employee, upon the order and a collective work

Shrnutí / summary
This thesis deals with juridical institutes of works produced by an employee, works
upon order and collective works. Such institutes are characterized by entitling other
person than author to rights to the author’s work. These persons contribution to creation
of the work rest on a noncreative investment into the development of original work –
examples of such entities are employer or order party. Czech author’s law belongs to
civil law system of author’s rights, which recognizes the natural person that created the
work as the author. However, the protection of other person’s private interests besides
the authors’ is strongly influenced by copyright system, which is characteristic for
Anglo-American legal system.
This thesis handles the Czech legal institutes in detail. Since the three institutes are
interconnected they are dealt with the historical and comparative perspective.
Furthermore, the approach of the Czech institutes is compared to analogous legal
approaches of foreign countries.
Employee’s work is created by an employee within the scope of employment or
similar relationship. The employee is the author of the work, and both moral and
economic rights are vested in the author. However, the employer executes the
employee’s economic rights to such a work, unless the parties have expressly agreed
otherwise. The author is paid a wage, but in case the profit from the work is in obvious
disproportion to this wage, the author can claim additional royalty.
In case of a work produced upon the order, it is presumed that author provided
license to the order party to use the work in accordance with the purpose of the contract;
a special license has to be agreed to other uses.
Collective work is a joint work, that is created under the leadership of investor and
the work is published under the investor’s name. The investor is usually considered to
be in the same position as an employer in case of employee’s work.
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