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Úvod
Autorské právo je poměrně mladá právní disciplína, která ovšem v posledních letech zažívá snad zatím svou nejvýznamnější epochu vývoje, a to zejména z důvodu rozvoje internetu a jiných médií dovolující masovou reprodukci
autorských děl. Jeho rostoucí význam má za následek posílení jeho postavení z
pouhého právního subsystému, a díky doposud neustálené a rozsáhlé právní
úpravě a judikatuře soudních orgánů, může svým významem konkurovat ostatním právním odvětvím. Každý člověk se s autorstvím dennodenně setkává a
každý se nespočetněkrát ocitne v roli autora, ať již si to uvědomuje či nikoli.
Stejně však pro většinu lidí - a vlastně i pro mne - se jedná o disciplínu neuchopenou a nijak v nás lidech zakořeněnou. Dynamika, s jakou se autorské právo
rozvíjí, ve mně vyvolala touhu se s problematikou lépe seznámit a též s ní skrze
tuto práci seznámit i její případné čtenáře.
Ačkoliv rozvoj v oblasti informačních a jiných technologií má nesporně
blahé dopady a samotní autoři mohou nové technologie využívat pro distribuci a
rozmnožování svých děl mezi širokou škálu tuzemských či zahraničních uživatelů, je nasnadě ho chápat jako pokrok ambivalentní. Jednodušší distribuce a
rozmnožování děl samozřejmě umožňuje takový postup i velmi jednoduše zneužít. Veškeré výhody s tímto pokrokem spojené se vlastně stávají zároveň nevýhodami v momentě, kdy začnou být zneužívány, jak se tomu v současné
době zcela nepochybně děje, a ne zrovna v nepatrném měřítku. Například v oblasti hudebních a audiovizuálních děl a počítačových programů dochází ke
značnému porušování práv na rozmnožování a zpřístupnění autorských děl, zejména zpřístupňováním a šířením kopií děl na internetu prostřednictvím počítačových sítí P2P (peer-to-peer). Dnes je každý, i podprůměrně počítačově gramotný člověk, schopen si s minimálními nároky na hardwarové vybavení podobnou kopii obstarat, či ji naopak zpřístupnit. Tímto postupem samozřejmě
může docházet k neoprávněným zásahům do práv autorů. Autoři jsou takovým
jednáním připravováni o jim náležející zisk, respektive o autorskou odměnu.
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Současná úprava se pokouší na tento tzv. digitální věk a problémy i výhody s ním spojené reagovat, nicméně v určitých oblastech je rigidní a nestíhá
vždy včas reagovat na nové technologie. Základní funkcí autorského práva je
proto vytvoření systému pravidel, ve kterém se autor, jeho dílo a uživatel tohoto
díla pohybuje. Tento systém pravidel má prostřednictvím různých opatření a
sankcí vynucovaných státními orgány za úkol zajistit, aby do výlučných originárních práv autora a ostatních osob, které jsou oprávněny k výkonu některých
práv namísto autora, nebylo nedovoleným způsobem zasahováno, či aby bylo
od takového zásahu upuštěno a újma, která tím vznikla, byla náležitě odčiněna.
Tato práce si tedy klade za cíl přiblížit čtenáři současnou problematiku
neoprávněného užití autorského díla, jakožto asi jednoho z nejzásadnějších
problémů autorského práva. Prostřednictvím definování některých základních
pojmů, bez jejichž dostatečného pochopení lze jen obtížně porozumět navazujícím institutům, se pokusí poskytnout jakýsi obecný vhled do autorskoprávní
agendy. V neposlední řadě srovná teoretické a zákonné premisy s reálnými životními situacemi.
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1. Současná ochrana autorských práv
1.1 Vymezení základních autorskoprávních pojmů
Pro orientaci v problematice autorského práva je pro účely této práce potřeba definovat několik zásadních pojmů, jejichž správné pochopení položí jakési stavební prvky celé této práce. První kapitola si proto klade za cíl nejprve
přiblížit v jistých ohledech specifickou autorskoprávní terminologii. Následně se
pak pokusí vysvětlit institut,,neoprávněného užití autorského díla” (tedy tématu
celé práce) skrze definici jeho jednotlivých pojmů ,,užití”, ,,autorské dílo” a ve
spojení s užitím zejména jeho ,,oprávněnost”. Po analýze těchto pojmů bude
možno a contrario vyhodnotit právem nežádoucí a postižitelnou situaci ,,neoprávněného užití” a systematické zařazení tohoto institutu do právního řádu.
Výchozím právním předpisem upravujícím autorská práva je zákon č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen ,,AZ” nebo ,,autorský zákon”). V této souvislosti
je důležité zmínit, že v průběhu psaní této práce vešel v účinnost zákon č.
102/2017 Sb., který zásadním způsobem novelizuje právě autorský zákon. Tato
novela si kladla za cíl :

• dosáhnout komplexní a vyvážené právní úpravy práv a povinností v oblasti
autorského práva, především ohledně kolektivní správy práv,

• implementovat směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a
práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online na vnitřním trhu a v rámci toho v českém právním řádu
detailněji upravit tzv. kolektivní správu práv a

• nakonec upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe 1.

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecná
část
1
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S ohledem na tuto skutečnost se autor této práce bude zabývat mimo
jiné též srovnáním jeho dosavadního znění účinného do 19. dubna 2017 (dále
jen ,,původní znění AZ”) s důležitými změnami týkajících se tématu neoprávněného užití, které přinesla novela zák. č. 102/2017 Sb. účinná od 20. dubna 2017
(dále jen ,,nové znění AZ” nebo ,,novela AZ”).

1.1.1 Právo autorské
Autorské právo řadíme spolu s průmyslovými právy do oblasti práv k duševnímu vlastnictví, respektive práv k nehmotným statkům, která patří subjektivní práva soukromá, jak vyplývá kupříkladu z preambule dohody TRIPS 2. Vymezení pojmu duševního vlastnictví najdeme na poli mezinárodních dohod,
např. Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO 3 z roku
1967. Tato dohoda ve svém článku 2 odstavci viii) rozumí pod pojmem duševní
vlastnictví práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému vysílání, k vynálezům
ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a
modelům, k továrním obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům a práva na ochranu proti nekalé soutěži
a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové,
vědecké, literární a umělecké. Vnitrostátní právní úprava se jeho vymezením
však nijak nezaobírá, ačkoliv s ním v mnoha předpisech pracuje 4. Nejspíš doufá, že jde o pojem všem jasný a srozumitelný, protože pozitivní legální definice
stále chybí.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je jako příloha
1C součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – viz sděl. MZV č.
191/1995 Sb., (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
2

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podepsaná ve
Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb.,
ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.)
3

4

např. § 2178 zák.č. 89/2012 Sb.
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Předmětem práva duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, jež se od
statků hmotných liší v mnoha charakteristických znacích. Mohou být užívány
neomezeným počtem osob, jejich užití není podmíněno určitým místem a v neposlední řadě je jejich užívání nezávislé na plynutí času (nelze je spotřebovat
ani opotřebovat). To jsou hlavní důvody, proč jsou nehmotné statky tak obtížně
chránitelné a subjektivní práva vlastníků občas těžko vynutitelná. Mezi další
pojmové znaky duševního vlastnictví lze řadit též dočasnost (např. omezené
trvání majetkových autorských práv 70 let po smrti) či obchodní nebo hospodářskou využitelnost (prostřednictvím udělených autorskoprávních licencí, nejde-li
o volná užití).
Právo autorské (copyright) spolu s právy souvisejícími s právem autorským (rights of perfomers, producers of phonograms and broadcasting organizations) spadají do práv v oblasti kultury. V objektivním smyslu je právo autorské tvořeno souhrnem soukromoprávních norem upravujících zákonnou ochranu autorských děl, jakožto předmětů práva autorského. Existence samotného
autorského díla přitom není přímo závislá na existenci hmotného substrátu ale
pouze na způsobilosti být předmětem autorského práva dle zákona. Ochrana
těchto statků je zajištěna prostřednictvím normování právních vztahů, které
vznikají duševní tvořivou činností jednotlivců, kteří jsou v tomto případě označeni jako autoři díla. Právní postavení osoby autorskoprávně oprávněné, tj. zejména autora, se vyznačuje tím, že takováto osoba vylučuje kohokoli jiného z
jakéhokoli působení na nehmotné dílo jí ovládané. 5 Ve smyslu formálním je pak
autorské právo upraveno v konkrétních předpisech, kdy v České republice zaujímá vedle ostatních sekundárních předpisů výsadní postavení autorský zákon. Tato práce se bude opírat zejména o tento předpis, samozřejmě s přihlédnutím k souvisejícím předpisům vnitrostátní či evropské úpravy.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2007, sp.zn. 30 Cdo
739/2007
5

7

Právo autorské je věcné právo absolutní

6

s účinky erga omnes 7, má

soukromoprávní charakter, a jistě není nesprávné označit ho za jakýsi subsystém práva občanského, jehož předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb.
(dále jen ,OZ” nebo ,,občanský zákoník”), budou plnit úlohu pramenu lex generalis, a jeho ustanovení se tak použijí subsidiárně v případě, kdy autorský zákon
určitý institut autorského práva nebude upravovat.

1.1.2 Předmět práva autorského
Soukromoprávní charakter práva autorského můžeme vyvodit již z jeho
samotného předmětu, jehož definice nám pomáhá vymezit věcnou působnost
zákonné úpravy. Autorský zákon stanoví v první větě § 2 odst. 1 předmět práva
autorského obecně jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které
je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně bez
ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (toto ustanovení bývá označováno
jako generální klauzule). Vymezení pojmu ,,tvůrčí činnost” český právní řád nenabízí, avšak současná judikatura ho chápe jako činnost spočívající ve vytvoření něčeho nehmotného s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí na osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor nebyl vůbec dosažen 8. Tvůrčí činnost autora díla tedy závisí na jeho zvláštních osobnostních vlastnostech.
Zmiňované ustanovení ve větě druhé dále předmět, tedy autorské dílo,
konkretizuje demonstrativním výčtem příkladů jednotlivých děl a stanoví, že dílem může být zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební,
dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem obdobným fotografii, dílo auRozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. ledna 2013, sp.zn. 30 Cdo
3056/2012
6

účinky vůči všem, i proti samotnému autorovi; na rozdíl od relativních práv působících
pouze inter partes, tedy pouze mezi stranami právního jednání
7

8

Nález Ústavního soudu České republiky sp.zn. II.ÚS 2186/14 ze dne 13. ledna 2015
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diovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské,
grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.
V demonstrativním výčtu děl dle § 2 odstavce 1 AZ není výslovně uveden
počítačový program, který je ovšem považován za dílo dle odstavce 2 téhož paragrafu, a to ve smyslu Bernské úmluvy a směrnice č. 2009/24/ES,

9

je-li pova-

žován za autorův vlastní duševní výtvor (požívá stejné právní ochrany jako dílo
literární

10).

Druhý odstavec se kromě počítačových programů dotýká ochrany

databází, jakožto děl souborných, fotografií a výtvorů vyjádřených postupem
podobným fotografii, která jsou chráněna jako díla fotografická. Oproti původnímu znění AZ přinesla novela AZ menší terminologickou změnu. Již nehovoří o
dílu vyjádřeném postupem podobným fotografii, ale o výtvorech vyjádřených
postupem podobným fotografii.
Je důležité zmínit, že autorský zákon neposkytuje ochranu pouze dílům
dokončeným, ale v § 2 odst. 3 se zabývá i ochranou jejich jednotlivých vývojových fází a částí, včetně názvů, jmen a postav, samozřejmě za splnění podmínek uvedených v generální klauzuli. Totéž ustanovení v odstavci 4 poskytuje
autorskoprávní ochranu dílům vzniklým zpracováním jiných děl, včetně překladů
do jiného jazyka.
Tím, jak zákon vymezuje pojem autorského díla, navazuje na kontinentální úpravu zakotvenou Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých
děl z roku 1886 ve znění pozdějších předpisů (Revidovaná Bernská úmluva) 11.
Z dikce ,,generální klauzule” vyplývá, že u autorského díla musí být kumulativně
splněny dvě podmínky: 1) autorské dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora a 2)
je vyjádřeno v nějaké objektivně vnímatelné podobě. Naplněním druhé podmínky dojde k uplatnění tzv. principu neformálnosti vzniku autorského díla, který je
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o
právní ochraně počítačových programů; článek 1 : ,,V souladu s ustanoveními této
směrnice chrání členské státy počítačové programy autorskými právy stejně jako literární díla ve smyslu Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl…”
9

10

§ 65 odst. 1 AZ

Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 20. března 1886, ve znění
pozdějších revizí (vyhláška č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.)
11

9

příznačný pro evropský (kontinentální) systém autorského práva, jehož důsledkem je vznik autorskoprávní ochrany v okamžiku vzniku díla, na rozdíl od systému angloamerického (též nazývaného copyrightového) vyžadujícího jako
podmínku ochrany určitou formální registraci. Právní řád České republiky je postaven na pravidlech prvně zmiňovaného systému.
Autorské dílo ke své existenci nepotřebuje hmotný substrát, v některých
případech postačí pouze realizace či zhmotnění předmětné myšlenky. Nicméně,
ať již půjde o vyjádření hmotným předmětem či bez něj, bude jistým způsobem
odrážet osobnost autora. Komentář AZ 12 nahlíží na pojem autorského díla jak z
hlediska objektivního, tak subjektivního. Vzhledem k tomu, že dílo je chráněno
okamžikem splnění zákonných pojmových znaků, je autorské dílo v jistém smyslu pojmem objektivním a zařadit nebo vyřadit jej z autorskoprávní ochrany dohodou stran není možné, resp. takové jednání by zakládalo absolutní neplatnost dle § 588 občanského zákoníku. V případě sporu je však posouzení, zda
dílo zákonné pojmové znaky splňuje či nikoli, v pravomoci nezávislého soudu.
Ten vychází při posouzení jednotlivých definičních znaků mimo jiné i z odborných znaleckých posudků. Soud pak již z povahy své činnosti nemůže rozhodnout jinak než subjektivně, a proto pojem získává onu subjektivní povahu.
Autorským dílem může být dílo umělecké a vědecké, kdy kategorii uměleckých děl můžeme dále dělit na díla literární a jiná umělecká díla. Obsahově
vymezit předmět autorského práva lze také negativně, a to položením si otázky,
co autorským dílem není a na co se právní ochrana nevztahuje. Půjde jednak o
výtvory, které zákonné pojmové znaky nesplňují, a jednak o díla dle § 3 AZ, která zákonné pojmové znaky splňují, avšak autorský zákon je z důvodu stanovení
výjimky ve veřejném zájmu nepovažuje za předmět práva autorského. Takovým
dílům proto zásadně nepřiznává autorskoprávní ochranu, a je tak možné je užít
bez svolení autora a tedy bez nutnosti zaplacení odměny za užití dle autorského zákona. Zákon v této souvislosti podává taxativní výčet, ale současně vymezuje dvě základní kategorie nechráněných děl. Již tradičně jsou z ochrany autorského zákona vyloučena díla úřední dle § 3 písm. a), jakými jsou právní
CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání. Praha :
C. H. Beck, 2012
12
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předpisy, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejné listiny, veřejně přístupné
rejstříky a sbírky listin, návrhy, přípravné dokumentace a překlady úředních děl,
sněmovní a senátní publikace, obecní kroniky a státní symboly nebo symboly
jednotek územní samosprávy. Druhou kategorií nechráněných děl pak dle písm.
b) představují výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora známo a
nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní. U všech těchto děl však platí zákaz užití způsobem snižujícím jejich hodnotu, tzn. že z ochrany nejsou vyloučena bezvýjimečně.
Z hlediska původu a trvání některých práv zaručených a chráněných autorským zákonem (viz díl 1.2) jsou důležitými momenty zveřejnění díla dle § 4
odst. 1 AZ a vydání díla dle odst. 2 téhož paragrafu. Autorský zákon stanoví, že
dílo je zveřejněno prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením,
předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti. To znamená, že musí dojít ke splnění podmínek zveřejnění, tedy ke zpřístupnění díla,
oprávněnosti tohoto zpřístupnění a veřejnosti zpřístupnění. Vydání je pak už jen
jeden ze způsobů zveřejnění díla prostřednictvím oprávněného rozšiřování
rozmnoženin na základě platné licence od autora nebo jiné osoby disponující s
majetkovými právy k dílu.

1.1.3 Subjekt práva autorského a autorství
Obecně se za subjekt autorského práva považuje autor díla, kdy § 5 AZ
autora kogentně vymezuje jako fyzickou osobu, která dílo vytvořila, a která jedině je nadána potřebnou tvůrčí a duševní schopností. Autorský zákon zde hovoří
výhradně o fyzické osobě a neuvažuje o autorství osoby právnické jako je tomu
například v angloamerických systémech, což ovšem omezuje právnickou osobu
pouze jako originárního nabyvatele. Autorství samotné není přímo závislé na
svéprávnosti, tedy způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním
práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)

13 .

Nedostatek takové

způsobilosti má význam jen při výkonu osobnostních a majetkových práv.

13

§ 15 odst. 2 AZ

11

Zvláštní kategorií v souvislosti s autorstvím pak jsou zaměstnanecká díla dle §
58 téhož předpisu, u kterých je jiným osobám originárně svěřen výkon práva
autorského ale už ne autorské právo samé 14.
Autorský zákon v § 5 odst. 2 AZ ještě vymezuje autora díla souborného,
a to opět jako fyzickou osobu, jenž tato díla do souboru tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, přičemž je třeba za taková souborná díla považovat i
databáze

15.

Databázemi se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných

prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných
elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření

16.

Souborné dílo může být též sestaveno z jednotlivých autorských děl, která jsou
též chráněna autorským zákonem. Ani v takovém případě nejsou práva autorů
jednotlivých děl zařazených do souboru nijak dotčena a k jejich použití do souboru je vyžadován souhlas těchto autorů. Jedná se o jeden z projevů výkonu
osobnostních práv autora, jehož dílo je do souboru zařazeno. Při absenci takového souhlasu by i samotný autor souborného díla byl považován za uživatele
neoprávněného.
Autorství souvisí s vyvratitelnou právní domněnkou autorství obsaženou
v § 6 AZ, která je v tomto ustanovení výslovně upravena z důvodu zachování
právní jistoty a zároveň z důvodu odstranění případných rozporů vznikajících při
určování autorství. Jedná se vlastně o jednoduchý návod, jakým způsobem postupovat v případě určování autorství. Autorský zákon stanoví, že autorem díla
je fyzická osoba, jejíž pravé jméno nebo pseudonym (nevzbuzuje-li pochybnosti
o autorově totožnosti) je obvyklým způsobem uvedeno na díle samotném, či je
tento údaj uveden u díla v seznamu

17

předmětů ochrany vedeném příslušným

kolektivním správcem. Ustanovení ovšem nelze vykládat pouze ve prospěch děl

CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání. Praha :
C. H. Beck, 2012 str. 13
14

původní databáze dle § 2 odst. 2 AZ i databáze, které jsou jedinečným tvůrčím výsledkem činnosti autora dle § 2 odst. 5 AZ
15

16

§ 88 AZ

původní znění AZ pracovalo s pojmem ,,rejstřík”, souvisí se změnou a sjednocením
terminologie v zák. č. 121/2000 Sb.
17
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vyjádřených hmotným substrátem, ale aplikuje se na všechna díla bez rozdílu.
Tento ,,obvyklý způsob uvedení” se bude posuzovat podle druhu díla a jeho
vnímatelné formy

18.

U tzv. kolektivně spravovaných děl (viz. kapitola 5) je určování autorství
výrazně jednodušší, jelikož kolektivní správce je u těchto děl povinen vést evidenci informací, které dílo a autora přesně identifikují. Avšak ne ke všem dílům
jsou autoři povinni využít pro správu svých autorských práv kolektivního správce. Pokud jej nevyužijí, není identifikace autorského práva z takového seznamu
logicky možná, protože autorské dílo je postaveno na principu neformálnosti
vzniku a jeho evidenci žádný právní předpis nevyžaduje.
Pokud není dílo označeno výše jmenovanými způsoby, a autora zkrátka
nelze určit, může se jednat o dílo anonymní dle § 7 AZ, o zaměstnanecké dílo
dle § 58 AZ, anebo o dílo, u kterého je pouze označen zdroj, ale autora lze podle takové informace bezpečně vypátrat

19.

U anonymních a pseudonymních

děl je (kromě ochrany spočívající v zákazu vyzrazení totožnosti autora) svěřen
výkon a ochrana práv autorských osobě, která dílo zveřejnila, tato osoba tak
činí vlastním jménem a na svůj účet (opět jde o vyvratitelnou právní domněnku).
Co se týče společného pseudonymu, je důležité zmínit, že se na něj nebudou
vztahovat ustanovení o ochraně osobnosti, jelikož je nelze vztáhnout k individuální fyzické osobě a tedy ani takovou osobu konkrétně určit. 20
Subjektem autorského práva nemusí vždy být pouze jediný autor, ale v
určitých případech jím může být i více autorů, jedná se pak o spoluautorství vyjádřené v § 8 AZ. Zákon dle odstavce 1 tohoto ustanovení přiznává všem spoluautorům společné a nerozdílné právo k autorskému dílu, které vzniklo jako
CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání. Praha :
C. H. Beck, 2012 str. 15
18

rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 1. prosince 2011, ve věci Eva-Maria
Painer proti Standard VerlagsGmbH a další, sp. zn. C-145/10; Čl. 5 odst. 3 písm. d)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, s ohledem na její čl. 5 odst. 5, vykládán v tom smyslu, že použití tohoto ustanovení nebrání
skutečnost, že u citovaného díla nebo u jiného předmětu ochrany není uvedeno jméno
autora nebo výkonného umělce.
19

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. října 2006, sp. zn. 30 Cdo
2116/2006
20
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jediné dílo jejich společnou tvůrčí činností do doby dokončení díla. Judikatura
například definovala pojmový znak spoluautorství jako ,,tvůrčí spolupůsobení
několika osob při zrodu díla a vznik jednotného nedílného díla jako výsledku
společné tvůrčí práce”

21.

Podmínkou je, že musí jít o dílo nedílné a jediné. V

případě, že by šlo o spojení více děl, nejednalo by se o spoluautorství, ale o
pouhé spojení děl, kde zůstávají práva autorů k jejich jednotlivým dílům, ale ne
k dílu jako celku

22.

Pro rozlišení nebude významné, zda autoři pracují na díle

současně, či každý v jiném časovém okamžiku, pouze to musí být před dokončením díla. Všichni spoluautoři pak disponují ohledně společného díla všemi
osobnostními a majetkovými právy k jejich společnému dílu.
Odstavec 2 výše uvedeného ustanovení AZ dále navazuje negativním
vymezením spoluautorství, když stanoví, že spoluautorem nemůže být osoba,
která ke vzniku díla přispěla pouze poskytnutím pomoci nebo rady (ať již technické, administrativní nebo odborné) nebo poskytnutím dokumentačního nebo
technického materiálu, anebo dala ke vzniku díla pouze podnět.
Podobné postavení jako spoluautoři budou mít i dědici majetkových práv
autorských

23.

Dle § 26 odst. 2 AZ se v případě, že majetková práva k dílu zdědí

více dědiců, užijí na jejich vzájemné vztahy k dílu ustanovení o spoluautorství
obdobně, konkrétně § 8 odst. 3 a 4 AZ. Spoluautoři jsou dle těchto ustanovení z
právních jednání týkajících se jejich díla oprávněni a povinni společně a nerozdílně, zejména z důvodu ochrany třetích osob. Pro nakládání se společným dílem se vyžaduje souhlas všech autorů, každý z nich má však možnost obrátit se
na soud s žalobou na nahrazení projevu vůle, pokud jeden ze spoluautorů nedůvodně maří dispozici s dílem.

21

Rozsudek Nejvyššího soudu bývalé ČSSR, sp. zn. 3 Cz 49/81

22

Rozhodnutí Nejvyššího soudu bývalé SSR ze dne 28. září 1989, sp. zn. R 51/91

o majetkových a osobnostních právech a jejich obsahu podrobněji v navazujícím dílu
1.2
23
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1.2 Vznik a obsah práva autorského
Autorské právo může být postaveno na různých koncepcích. Ryze monistická koncepce se projevuje jednotou obsahu práv a ryze dualistická teorie
chápe autorské právo jako souhrn dvou vedle sebe na sobě nezávisle existujících kategorií práv osobnostních a majetkových

24.

Pro současnou tuzemskou

úpravu autorského práva je příznačný dualismus práv osobnostních a majetkových, avšak doplněn o monistické prvky související s nezcizitelností osobnostních autorských práv. Autorský zákon nepřebírá ani jednu z koncepcí ve všech
směrech, ale stojí někde na pomezí mezi nimi. Pojmenování koncepce současné úpravy se proto různí a nauka hovoří buď o uplatnění monistické koncepce s
některými dualistickými prvky nebo o tzv. autorskoprávním kvazidualismu 25.
Okamžik vzniku autorského práva k dílu upravuje § 9 odst. 1 AZ tak, že
právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli vnímatelné podobě. Ustanovení je postaveno na již zmiňovaném principu neformálnosti vzniku díla vycházejícího z čl. 5 Bernské úmluvy, a vznik práva autorského
tak není podmíněn žádnou formalitou v podobě registrace, poplatku apod.
Vznik autorského práva u nás je podmíněn pouze vyjádřením díla v jakékoliv
lidskými smysly vnímatelné podobě. Opakem, tedy jistou formálností, je tzv. výhrada autorského práva (neboli copyrightová doložka), která je pro zajištění
ochrany významná pouze v zemích, které splnění takových formálních záležitostí požadují

26.

K vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě ve většině případů dochází vyjádřením skrze nějaký hmotný substrát i přes to, že § 9 odst. 2 AZ zdůrazňuje nezávislost autorského práva k dílu na existenci hmotného substrátu.
Pro samotný výkon autorských práv proto bývá jeho hmotný nosič zásadní.
Autorský zákon: komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9. 2005. Praha:
Linde, 2003. str. 79 ISBN 80-7201-546-x.
24

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 141. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
25

tyto státy musí být současně stranou Všeobecné úmluvy o právu autorském z r.
1952, nebo jejího revidovaného znění z Paříže r. 1971
26
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Nutno však rozlišovat autorské dílo mající povahu nehmotného statku a jeho
hmotný substrát. Také je třeba zdůraznit nezávislost práva autorského na právu
vlastnickém, která se projevuje tím, že nabyvatel hmotného substrátu díla nenabývá automaticky oprávnění dílo užít. Nicméně autor, který je tímto právem
nadán, nemusí mít vždy možnost do dalších převodů hmotného substrátu jakožto nosiče díla zasáhnout. Dualistický model autorského práva totiž spočívá v
tom, že právo autorské v sobě zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná
práva majetková

27,

která fungují v odděleném právním režimu. Práva osob-

nostní jsou spjatá s osobou autora a zanikají mortis causa na rozdíl od majetkových, která přecházejí na dědice nebo v případě odúmrti na stát.

1.2.1 Osobnostní práva autora
Souhrnným označením osobnostní práva označuje autorský zákon v §
11 první skupinu obsahu autorských práv. Tato práva jsou spojena s osobou autora a vzhledem k jejich nehmotné podstatě se jich nelze platně vzdát, ani je
platně převést

28.

Smrtí autora tato práva zanikají

29,

avšak odstavec 5 téhož

paragrafu obsahuje institut postmortální ochrany, a proto ani po smrti autora si
nesmí nikdo osobovat jeho autorství k dílu, ani takové užít způsobem snižujícím
jeho hodnotu. Aktivní legitimace k domáhání se těchto osobnostních práv náleží
osobě blízké (ve většině případů jimi budou i dědici majetkových práv autora)

27

§ 10 AZ

právní jednání vedoucí ke vzdání se nebo převedení osobnostních práv by zakládalo
absolutní neplatnost dle § 588 OZ
28

29

§ 11 odst. 4 AZ
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30,

právnické osobě sdružující autory, příslušnému kolektivnímu správci, ale

také dědici majetkových práv

31.

Obsahem osobnostních práv jsou oprávnění vypočtená v odstavci 1 až 3
§ 11 AZ: rozhodovat o zveřejnění svého díla, osobovat si autorství, rozhodnout
o způsobu uvedení svého autorství při zveřejnění a dalším užití (tedy zveřejnění
pod jménem, pseudonymem či zveřejnění anonymní), dále také právo na nedotknutelnost díla (právo udělit svolení ke změně nebo jinému zásahu do svého
díla, zákaz užívání díla způsobem snižujícím jeho hodnotu a právo na autorský
dohled). Osobnostní práva autora je zároveň nutné odlišovat od všeobecných
osobnostních práv upravených v občanském zákoníku 32.

1.2.2 Majetková práva autora
Obsah autorských práv dále tvoří výlučná práva majetková, která mají
pro autora hospodářsky ekonomický význam. Majetková práva trvají po celou
dobu autorova života a 70 let po jeho smrti

33,

autor se jich nemůže platně

vzdát, jsou též nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí. Na
rozdíl od práv osobnostních však mohou být předmětem dědictví. Původní znění AZ vyčleňovalo celý oddíl právům osobnostním (ODDÍL 2), právům majetkovým (ODDÍL 3) a jiným majetkovým právům (ODDÍL 4). Novela AZ nabídla systematicky poněkud logičtější a přehlednější řešení, když pro majetková práva
vyčlenila ODDÍL 3

34

obsahující dva pododdíly, kterými dochází k přirozenému

novela AZ vypustila nadbytečnou poznámku pod čarou odkazující na ustanovení již
neúčinného OZ (zák. č. 40/1964 Sb.), důvodová zpráva k novele AZ nicméně neuvádí,
zda se ustanovení o osobách blízkých v § 22 odst. 1 nového občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb.) použijí i nadále. Vzhledem k povaze OZ jakožto generálního
předpisu lze však usuzovat že ano.
30

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2012. str. 24 Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.
31

32

§ 81 an. OZ

33

§ 27 odst. 1 AZ

v DÍLU 3 zák. č. 121/2000 Sb. je tedy posunuté číslování ODDÍLŮ a posledním je
ODDÍL 7
34
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dělení majetkových práv na práva dílo užít (Pododdíl 1) a jiná majetková práva
(Pododdíl 2). Výlučné majetkové právo dílo užít dle § 12 AZ bude pro účely tématu této práce nejvýznamnější. Právo dílo užít v sobě zahrnuje dílčí práva užití, která jsou demonstrativně uvedena v odstavci 4 téhož ustanovení :
•

právo na rozmnožování díla (§13),

•

právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§14),

•

právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§15),

•

právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§16),

•

právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§17),

•

právo na sdělování díla veřejnosti (§18), zejména
‣

právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos
provozování díla (§ 19 a 20)

‣

právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),

‣

právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22),

‣

právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).

Zde novela AZ vypustila oproti původnímu znění AZ odstavec 5

35,

který ve větě

druhé stanovil, že tento výčet práv je demonstrativní. Nové znění AZ si s informací o demonstrativním výčtu poradila méně složitě. To, že jde o demonstrativní výčet lze nyní dovodit již ze samotného návětí odst. 4 téhož ustanovení. Dle
důvodové zprávy tak došlo k legislativně technicky přesnějšímu stanovení demonstrativnosti výčtu těchto práv 36.
Pododdíl 2 autorského zákona nově vytváří pro jiná majetková práva,
která zahrnují právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého
(§ 24 AZ), právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní po-

,,Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4”; stalo se tak
zák. č. 216/2006 Sb.
35

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bod 8
36

18

třebu a vlastní vnitřní potřebu (§ 25 AZ) a právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 25a AZ).
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2. Oprávněné užití autorského díla
Oprávnění užívat věc, resp. výkon tohoto oprávnění, představuje hlavní
smysl vlastnického práva k nějaké věci, u předmětů duševního vlastnictví to platí obzvláště. Tato kapitola se bude věnovat jednotlivým způsobům užití autorských děl ve smyslu autorského zákona. Jak již bylo zmíněno výše, autorské
dílo má povahu věci nehmotné. Z nehmotných věcí ale mohou být předmětem
věcných práv (tedy i předmětem práva vlastnického) pouze ta práva, jejichž povaha to připouští, a pouze neplyne-li ze zákona něco jiného

37.

Lze proto pozi-

tivně dovodit zjištění, že pojem věci zahrnuje pouze ta majetková práva, jejichž
předmětem je věc a která jsou zároveň převoditelná a připouštějí trvalý nebo
opakovaný výkon. Mezi věci způsobilé být předmětem vlastnického práva tak
řadíme i předměty duševního vlastnictví

38.

Vlastnické právo, resp. vlastnictví,

syntetická definice chápe jako právní panství nad věcí, jehož obsahem je
oprávnění vlastníka nakládat s věcí podle své vůle, a to co nejobsáhleji, za
předpokladu, že tím neporušuje zákon nebo nezasahuje do práv jiných osob

39.

Vlastník je pak oprávněn předmět svého vlastnického práva vymáhat na tom,
kdo ho neoprávněně zadržuje, a zároveň se bránit proti neoprávněným zásahům.
Obsah vlastnické práva k autorskému dílu má však svá specifika a je tak
trochu vlastnictvím sui generis. Právo dílo užít dle autorského zákona nelze
zaměňovat s dílčím oprávněním věc užít (ius utendi) jakožto obsahu vlastnického práva dle analytické teorie vycházející z římského práva. Definici práva dílo
užít se ovšem autorský zákon vyhýbá pouhým vypočtením dílčích práv v něm

§ 979 OZ ,,Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho
vlastnictvím.”
37

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné.
Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 28 ISBN 978-80-7478-325-8.
38

39

Ibid. str 30
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obsažených v § 12 odst. 4 AZ. Teorie

40

dále tato práva rozděluje do tří skupin

na tzv.:
a) mechanická práva, tj. práva související s fixací díla na hmotný nosič a následným nakládáním s tímto nosičem, v AZ se jedná o právo na rozmnožování (§ 13), rozšiřování (§ 14), pronájem (§ 15), půjčování (§ 16) a vystavování (§ 17),
b) práva na sdělování díla veřejnosti (communication to the public), tj. práva na
zpřístupňování díla efemérní formou či prostřednictvím informačních technologií (ta můžeme dále dělit na práva provozovací a vysílací), a
c) práva digitálního zpřístupňování, tj. zejména prostřednictvím počítačových
nebo obdobných sítí, tzn. Internetem, počítačovými sítěmi LAN včetně počítačových sítí např. na studentských kolejích, sítěmi typu Intranet atd.

2.1 Zákonné vymezení práva užití autorského díla a
způsoby užití dle autorského zákona
Autorský zákon v § 12 odst. 1 AZ stanoví : Autor má právo své dílo užít v
původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v
souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou
oprávnění k výkonu tohoto práva. Právo dílo užít dle tohoto ustanovení tedy
můžeme rozdělit do dvou rovin. V té první rovině zákon přiznává autorovi pochopitelně právo k užívání svého díla jím samotným, v té druhé pak oprávnění
pro autora zpravidla ekonomicky zajímavější, spočívající v možnosti převést
(konstitutivně) smlouvou

41

své užívací právo v určitém rozsahu na někoho jiné-

ho. Poskytnutím tohoto oprávnění třetí osobě právo autorovi nezaniká, avšak
dle odst. 2 téhož ustanovení je povinen ve smluveném rozsahu takový zásah
strpět.
TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk,
2006. str. 34, 35. ISBN 80-7239-198-4
40

41

jedná se o licenční smlouvu nově upravenou v § 2358 an. OZ
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Ačkoliv udělením tohoto oprávnění je užívací právo ve prospěch nabyvatele licence omezeno, zákon mu přesto ponechává dle odstavce 3 věty první §
12 AZ právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictví je dílo vyjádřeno,
aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto
zákona. Toto ustanovení umožňuje autorovi právo přístupu k hmotnému nosiči
díla (tzv. droit d'acces), pokud je to třeba pro výkon autorových práv, pořízení
fotodokumentace apod. Tím navazuje na osobnostní právo autora dle § 11 odst.
3 AZ, které umožňuje autorovi dohlížet na případy, kdy by docházelo k užití díla
způsobem snižujícím jeho hodnotu. Toto právo přístupu dle § 12 odst. 3 AZ má
přirozeně své limity a autor ho nebude moci uplatnit, pokud by to bylo v rozporu
s oprávněnými zájmy vlastníka věci.
Oprávněnost užití díla jinou osobou než autorem je tedy přímo závislá na
souhlasu autora. Takový souhlas autor uděluje prostřednictvím licence, resp.
licenční smlouvy, kterou upravuje občanský zákoník v § 2358 an. Není-li ujednáno jinak, poskytne nabyvatel licence poskytovateli odměnu. Autorský zákon
dále stanoví určité výjimky, kdy souhlasu autora k užívání díla potřeba není,
např. jde-li o případy tzv. konzumování díla, za které se považuje jakékoli nakládání s dílem s cílem přímo naplnit účel vzniku díla, tedy vnímání díla lidskými
smysly (poslech hudby, četba knihy, prohlížení výtvarného díla), nebo jedná-li
se o užití v rámci volného užití

42,

nebo o zákonnou licenci. Souhlasu autora již

nebude třeba také v případech vyčerpání práva 43 .

2.1.1 Právo na rozmnožování
Jedná se o historicky nejstarší autorům přiznané majetkové mechanické
právo, kdy úpravu tohoto práva můžeme pokládat za jedno ze stěžejních východisek novodobé autorskoprávní úpravy. Ustanovení § 13 odst. 1 AZ rozumí
rozmnožováním díla zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho částí, a to jakýmikoli prostředky a v jakéko-

42

§ 30 odst. 1 až 3 AZ

43

princip vyčerpání práv v § 14 odst. 2 věta první AZ (viz. 2.1.2 právo na rozšiřování )
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li formě. Právo zakotvuje již Revidovaná Bernská úmluva

44

a jedná se tedy o

reprodukci díla, kdy není definován způsob ani prostředky rozmnožení a forma
rozmnoženiny je vyjádřena pouze demonstrativním výčtem svých vlastností. Dle
odstavce 2 § 13 AZ půjde zejména o rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, dále rozmnoženiny stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě
elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.
Rozmnožení díla bude vždy možné jen skrze jeho zachycení na nějaký
hmotný nosič, jelikož toto právo spadá do kategorie práv mechanických (viz
výše). Takovým zachycením na nosiči vlastně dochází k vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě dle § 2 odst. 1 AZ, avšak pro vznik autorského práva k
dílu není podmínkou, a proto u děl vyjádřených pomíjivým způsobem bez hmotného substrátu neboli děl efemérních (např. živého vystoupení hudební skupiny) půjde o rozmnožení v případě jejich zachycení na jakýkoli hmotný nosič

45.

K vytvoření rozmnoženiny je zapotřebí licence, nejde-li o rozmnoženinu
dočasnou dle § 38a AZ nebo o rozmnoženinu zhotovenou pro osobní potřebu
fyzické osoby ve smyslu § 30 AZ, kdy účelem rozmnoženiny není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu nebo její
rozšíření mezi veřejnost.

2.1.2 Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla
Druhé mechanické právo je nerozlučně spjato s předchozím jmenovaným právem na rozmnožování, jelikož předpokladem jeho výkonu je zafixování
originálu nebo rozmnoženiny díla do nějakého hmotného nosiče, čímž dochází
k výkonu práva na rozmnožování díla

46.

Legální vymezení rozšiřování originálu

nebo rozmnoženiny díla poskytuje § 14 odst. 1 AZ, když jím rozumí zpřístupňočl. 9 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 20. března 1886, ve
znění pozdějších revizí (vyhláška č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.)
44

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 179. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
45

46

§ 13 AZ
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vání díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k
originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Povinnost zakotvit toto právo stanovila směrnice 2001/29/ES (dále jen ,,Informační
směrnice”) 47 ve svém článku 4 a autorský zákon svým ustanovením na směrnici reaguje.
Právo na rozšiřování je zvláštní výlučné majetkové právo označované
též jako distribuční právo, pod které lze řadit i další práva jako zcizení díla, či
jeho nabízení prostřednictvím reklamy nebo aukce. Výkon práva na rozšiřování
je uskutečňován bezvýhradně prostřednictvím převodu vlastnického práva k
originálu nebo rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení

48.

Rozšiřování nelze

zaměňovat s jinými způsoby užití díla, kdy nedochází k hmotnému převodu nosiče díla (např. zpřístupňování díla veřejnosti dle § 18 odst. 2 AZ), který je pro
tento typ zpřístupnění imanentní. K převodu tohoto práva dochází prostřednictvím pojmenovaných smluv v občanském zákoníku, jakými jsou kupříkladu
smlouva kupní (§ 2079 an.), smlouva darovací (§ 2055 an.) a smlouva směnná
(§2184 an.). K převodu vlastnického práva dochází též u smluv o dílo (§ 2586
an.), ovšem jen za předpokladu, že objednatel díla není zároveň vlastníkem
hmotného substrátu, jenž dílo zachycuje.
Největší omezení práva na rozšiřování je možné spatřovat v institutu vyčerpání práva, který je jakýmsi kompromisem mezi ústavně zaručeným právem
vlastnit majetek a též ústavním právem k výsledkům tvůrčí činnosti
ní práva je založeno komunitární legislativou

50,

49.

Vyčerpá-

kterou ustanovení § 14 odst. 2

AZ implementuje do českého právního řádu, když stanoví, že prvním prodejem
nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnožeSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti
47

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 190 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
48

49

Ibid. str. 193

čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května
2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v
informační společnosti
50
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nině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území některého z členských států Evropské unie nebo některého ze
států tvořících Evropský hospodářský prostor, je ve vztahu k takovému originálu
nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území členských států
Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor vyčerpáno. Autor
v momentě vyčerpání svého majetkového práva tedy ztrácí možnost ovlivnit
další rozšíření originálu či rozmnoženiny svého díla nejen na území Evropské
unie, ale v celém Evropském hospodářském prostoru (zahrnujícím navíc státy
Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Autor též převodem vlastnictví ztrácí i nárok
na odměnu (pokud se nejedná o případ práva na odměnu při zpětném prodeji
originálu uměleckého díla dle § 24 AZ)

51

. Vyčerpáním práva autora na rozšiřo-

vání však nejsou dotčena práva k užití jiným způsobem. To znamená, že například právo na pronájem díla nebo právo na půjčování díla se nevyčerpává a k
takovému užití je nutno si souhlas autora opatřit.
Problematice vyčerpání se v roce 2015 věnoval Soudní dvůr Evropské
Unie (dále jen ,,SDEU”)

52,

kdy reagoval na předběžnou otázku nizozemského

soudu, zda v případě nahrazení hmotného nosiče se zachyceným chráněným
autorským dílem jiným hmotným nosičem je potřeba souhlasu autora, jestliže
má být dílo na tomto novém nosiči uvedeno na trh EHP. Soudní dvůr dospěl k
závěru, že bylo-li určité chráněné autorské dílo uvedeno na trh EHP na určitém
hmotném nosiči se souhlasem autora, a bude-li tento hmotný nosič změněn
způsobem, že ho lze považovat za novou reprodukci tohoto díla, je k dalšímu
zákonnému rozšiřování vyžadován souhlas autora vztahující se k tomuto konkrétnímu změněnému nosiči, a k vyčerpání práva na rozšiřování tak dojde až ve
chvíli prvního uvedení na trh EHP s tímto legalizujícím souhlasem autora.
Soudní dvůr rozhodoval na principu vysoké ochrany autorského práva, když vy-

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2012. str. 29 Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.
51

Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 22. ledna 2015 ve věci Art & Allposters International BV proti Stichting Pictoright, sp.zn. C‑419/13, ECLI:EU:C:2015:27
52
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cházel z bodu 9, 10 a dalších směrnice 2001/29

53,

které zaručují vysokou

ochranu práv autorů (včetně odměny autorů) jakožto nezbytné skutečnosti pro
pokračování v jejich další tvorbě. K tomu je vhodné dodat, že rozmnoženinu díla
lze uvádět na trh pouze v hmotné podobě, musí se proto jednat o rozmnoženinu trvalou

54,

jelikož teprve ta je schopna být objektivně vnímána smysly uživa-

tele, jenž si ji chce pořídit.

2.1.3 Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla
Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla má v AZ povahu
výlučného majetkového práva absolutní povahy
toto právo zakotveno již v čl. 11 Dohody TRIPS

55.

56

Na mezinárodní úrovni je

a čl. 13 Smlouvy WIPO

komunitárním právu se mu věnuje celá směrnice 2006/115/ES

58.

57,

v

Jedná se o

užívací právo rovněž spadající do kategorie práv mechanických, když jde o
pronájem hmotného nosiče (originálu nebo rozmnoženiny díla), nikoli však o
pronájem samotného autorského díla. Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny
díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti
53

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 190 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
54

55

Ibid. str. 201

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je jednou z příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – viz sděl. č. 191/1995 Sb.,
(TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
56

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském Ženeva 1996
ze dne 20. prosince 1996 (viz sděl. 33/2002 Sb. m. s.), (WCT – WIPO Copyright Treaty)
57

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o
právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví
souvisejících s autorským právem
58
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nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.

59

Pronajmout lze jen hmotnou objek-

tivně vnímatelnou věc, kterou je možné fyzicky přenechat k užívání jiné osobě.
Pojmovým znakem pronájmu je pak zejména jeho přímý nebo nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch (může jít i o protiplnění jiné než finanční). Kromě již zmiňované hmotné podoby jsou dalšími stěžejními vlastnostmi pronájmu
též dočasnost trvání pronájmu a adresnost

60.

Pronajímatelem se ve smyslu

ustanovení § 15 AZ rozumí autor, osoba vykonávající práva autora (např. u zaměstnaneckého díla dle § 58 AZ) nebo držitel licence

61.

Na rozdíl od předcho-

zího práva na rozšiřování není právo na pronájem dotčeno vyčerpáním práv
(není konzumováno).

2.1.4 Právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla
Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla autorský zákon v § 16 rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti
nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Ačkoliv je s předchozím právem úzce spjato, v zásadních pojmových znacích se
liší. Prvním rozdílem je, že k půjčování dochází skrze některé zařízení přístupné
veřejnosti, kdy v případě půjčování rozmnoženin literárních děl tomuto účelu
slouží např. veřejné knihovny (naproti tomu pronájmu je vlastní adresnost, vždy
vzniká vztah mezi pronajímatelem a nájemcem). Další odlišností je účel, v případě půjčování jím není hospodářský nebo obchodní prospěch, nejedná se o
právní jednání onerózní, ale služba je poskytována bezúplatně. Tím ovšem není
dotčeno právo na vybírání poplatku sloužícího např. k pokrytí nákladů zařízení

59

§ 15 AZ

pronajmout originál nebo rozmnoženinu lze pouze jednoznačně určeným osobám,
pokud by adresnost chyběla, jednalo by se o sdělování díla veřejnosti (§ 18 an. AZ)
nebo o vystavení díla (§ 17 AZ)
60

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2012. str. 30 Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.
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vzniklých mu v souvislosti s půjčováním

62.

Neopominutelným shodným rysem

práva pronájmu s právem půjčování je fakt, že se též nekonzumuje. Dále je třeba upozornit, že na institut půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla nelze
subsidiárně použít ustanovení o zápůjčce v § 2390 an. občanského zákoníku.
Ustanovení § 15 AZ totiž předpokládá navrácení individuálně určené věci, tj. individuálně určeného originálu nebo rozmnoženiny díla (hmotného substrátu
díla), nikoliv zastupitelnou věc stejného druhu jako v případě občanskoprávního
institutu zápůjčky.
Pojem zařízení přístupné veřejnosti nám pomáhá definovat komentář
jako veškeré prostory přístupné ze své povahy či dle určení provozovatele individuálně neurčenému okruhu osob

63.

Komentář se dále zmiňuje i o tzv. virtuál-

ních provozovnách (v informační společnosti běžných), které veřejnost nenavštěvuje fyzicky, ale skrze telekomunikační sítě.

2.1.5 Právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla
Posledním ze skupiny mechanických užívacích práv závislých na hmotném nosiči je právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, kterým
AZ v § 17 rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním shlédnutí
nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla. Uvádí dále i demonstrativní výčet příkladů, na jaká díla lze toto ustanovení použít, jedná se o díla výtvarná, fotografická, architektonická včetně děl urbanistických, děl užitného
umění nebo děl architektonických. V případě vystavování je bezpředmětné, zda
je za zhlédnutí díla vybírán poplatek či nikoli, na rozdíl od jiných mechanických
práv (§ 15 a § 16 AZ), resp. zda se jedná o výdělečnou činnost, podnikání nebo

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o
právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví
souvisejících s autorským právem, bod (11)
62

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 209 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
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jinou činnost směřující k získání přímého či nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu

64.

Vystavovat lze pouze autorská díla v jejich hmotné podobě, proto nelze
pod pojem vystavování podřadit sdělování veřejnosti. Případ užití díla na internetu tedy nebude spadat pod toto ustanovení § 17 AZ, ale půjde o užití podle
ustanovení o sdělování veřejnosti dle § 18 an. AZ. Neznamená to ale nutně, že
zhlédnutí vystavovaného díla musí proběhnout přímou formou fyzicky na místě
výstavy. To bude možné i za pomoci technických prostředků zprostředkovaně,
avšak je třeba hlídat, aby způsob zpřístupnění díla nenaplnil právě znaky jiného
druhu užití. Splňovat znaky vystavování též nebude případ, kdy se bude jednat
pouze o nahodilé nebo neveřejné zpřístupnění díla, nebo pokud půjde o zpřístupnění v rámci nepodstatného vedlejšího užití

65.

Forma užití vystavením je

dále specifická tím, že může znamenat první oprávněné zveřejnění ve smyslu §
4 odst. 1 AZ a v tom případě být zároveň právem osobnostním, ačkoliv od okamžiku zveřejnění je odvislá např. i doba trvání majetkových práv. V možnosti
udělit souhlas s vystavením díla je autor omezen ustanovením § 39 AZ (jelikož
zde se jedná o zákonnou licenci, kde je svolení autora nahrazeno zákonným
dovolením).

2.1.6 Právo na sdělování díla veřejnosti
Právo na sdělování díla veřejnosti (communication to the public) je kategorií užívacího práva, která se oproti předchozí kategorii práv mechanických (§
13 až § 17 AZ) liší zejména ve způsobu zpřístupňování formou efemérní nebo
prostřednictvím informačních technologií

66.

Sdělování autorského díla veřej-

nosti lze považovat za jeden z nejvýznamnějších způsobu užití a zároveň jako

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 212 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
64

§ 38c AZ: ,,Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku.”
65

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk,
2006. str. 35 ISBN 80-7239-198-4.
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kategorii protikladnou k právům mechanickým. Obecně lze tvrdit, že hlavní pojmový znak sdělování veřejnosti spočívá ve zpřístupňování díla v jeho nehmotné
podobě, a to bez potřeby zachycení tohoto díla na určitý hmotný podklad. Dalším důležitým znakem jsou pak adresáti sdělování, tedy veřejnost (sdělováním
díla proto není zpřístupnění díla uzavřenému okruhu osob např. v rámci intranetu).
Sdělování díla veřejnosti na vnitrostátní úrovni upravuje § 18 AZ, když
jím v odstavci 1 rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze
záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Ustanovení vlastně reflektuje současnou
evropskou úpravu v čl. 3 Informační směrnice

67.

Odstavec 2 stejného ustano-

vení předchozí odstavec doplňuje o případy zpřístupňování díla zejména prostřednictvím internetu nebo telekomunikační sítě, za které je potřeba považovat
i tzv. kvazi zprostředkování pomocí odkazů na jiné webové stránky

68.

Následující paragrafy (§ 19 - 23 AZ) pak uvádějí jednotlivé případy sdělování veřejnosti, tj. živé provozování a jeho přenos (§ 19 AZ), provozování ze
záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ), vysílání rozhlasem nebo televizí (§ 21 AZ),
přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 22 AZ) a provozování rozhlasového či televizního vysílání (§ 23 AZ). Zařazení těchto dílčích práv pod právo
na sdělování veřejnosti vyvozujeme mimo jiné z ustanovení § 12 odst. 4 písm. f)
AZ, které tato práva demonstrativně vyjmenovává. Jedná se o poměrně nový
právní institut odvislý od dosavadního technologického vývoje v oblasti přenosových a informačních technologií, a tak v případě subsumpce způsobu sdělování doposud nevypočteného pod sdělování veřejnosti, je potřeba vycházet
právě z ustanovení § 18 AZ, které plní úlohu jakési generální klauzule. Způsoby
sdělení uvedenými v odst. 1 a 2 § 18 AZ též nedochází k vyčerpání práva autora, jelikož tato práva nejsou závislá na hmotné podstatě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti
67

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2012. str. 33 Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.
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Problémem těchto užití je, že vnitrostátní ani evropské právní předpisy s
pojmovými znaky ,,sdělování” a ,,veřejnost” ve vztahu k užití autorského díla
sice pracují, ale definici nenabízejí. Vymezení pojmu ,,sdělování veřejnosti” tedy
poskytuje až SDEU například ve svém rozsudku ve věci C‑135/10

69.

Ve sporu

mezi italským kolektivním správcem a italským soukromým zubním lékařem se
SDEU mimo jiné zabýval i tím, zda bezplatné šíření zvukových záznamů v ordinaci zubního lékaře pro pacienty nezávisle na jejich vůli v rámci výkonu svobodného povolání představuje „sdělování veřejnosti“ nebo „zpřístupňování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) Informační směrnice a zda takové šíření zakládá právo výrobců zvukových záznamů na odměnu. SDEU uvedl, že pojem ,,veřejnost” vyžaduje vždy individuální posouzení a v souladu s požadavkem individuálního posouzení je tedy zapotřebí zvážit situaci konkrétního uživatele, jakož i veškerých osob, jimž tento uživatel sdělí chráněné zvukové záznamy. V témže rozsudku dále SDEU uvedl, že pojem ,,veřejnost” se ve smyslu čl.
3 odst. 1 Informační směrnice týká blíže neurčeného počtu potenciálních posluchačů a kromě toho vyžaduje dosti vysoký počet osob. Dále konstatoval, že pacienti zubního lékaře totiž navštěvují kabinet zubního lékaře pouze s tím cílem,
aby se jim dostalo péče, přičemž šíření zvukových záznamů k poskytování zubní péče inherentně nepatří. Jejich přístup k některým zvukovým záznamům je
pouze nahodilý a nezávislý na jejich přání, závisí na okamžiku jejich příchodu
do kabinetu a délce jejich čekání, jakož i na povaze ošetření, které jim je poskytnuto. Za těchto podmínek nelze předpokládat, že by obvyklí pacienti zubního lékaře byli k dotčenému šíření vnímaví. Na základě uvedeného tak SDEU
dospěl k závěru, že bezplatné šíření zvukových záznamů pro své pacienty a
nezávisle na jejich vůli v ordinaci zubního lékaře nelze považovat za ,,sdělování
veřejnosti”

70,

a takové šíření proto nezakládá právo výrobců zvukových zá-

znamů na odměnu.

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-135/10 Società Consortile Fonografici (SCF) v.
Marco Del Corso, ze dne 15. března 2012
69

ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 92/100/EHS, o právu na pronájem a půjčování
a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem
70
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Pojmu sdělování veřejnosti z článku 3 Informační směrnice se SDEU věnuje také ve věci ITV Broadcasting

71,

kde stanoví, že je třeba ho chápat v jeho

širokém smyslu, jak ostatně vyplývá z bodu 23 odůvodnění této směrnice, jelikož jejím hlavním cílem je zachování vysoké úrovně ochrany autorů. Obdobně
rozsudek Football Association Premier League ve spojených věcech C‑403/08
a C‑429/08 samotný o pojmu sdělování stanoví, že je třeba jej chápat v širokém smyslu tak, že zahrnuje jakékoli zprostředkování chráněných děl bez ohledu na použitý technický prostředek nebo technologický proces.

72

Zároveň vy-

mezuje pojem tzv. nové veřejnosti, která nebyla brána v potaz při udělování povolení k jejich užití sdělováním původní veřejnosti. Totiž k tomu, aby sdělování
díla vysílaného rozhlasem či televizí mohlo být podřazeno pod pojem sdělování
veřejnosti, je zprostředkování právě nové veřejnosti nezbytné.
Problematice sdělování děl veřejnosti se Soudní dvůr EU věnoval též v
souvislosti s Česko republikou ve věci OSA - Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, o.s. (dále jen ,,OSA”) proti Léčebným lázním Mariánské
Lázně a.s. (dále též ,,Léčebné lázně”)

73

V původním sporu před Krajským sou-

dem v Plzni se kolektivní správce OSA mimo jiné domáhal po žalovaném zaplacení autorské odměny z důvodu bezdůvodného obohacení, jelikož Léčebné
lázně prostřednictvím televizních a rozhlasových zařízení zpřístupňovaly svým
pacientům na pokojích díla spravovaná OSA, aniž by s OSA uzavřely licenční
smlouvu. Léčebné lázně to odmítaly s tím, že se na ně vztahuje výluka z ustanovení § 23 AZ

74

stejně jako na zdravotnické zařízení. Na tuto otázku Soudní

dvůr odpověděl prostřednictvím odkazu na výše zmiňovaný judikát Football As-

Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 7. března 2013, ITV Broadcasting
a další, C‑607/11, bod 20
71

Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 4. října 2011, Football Association
Premier League a další, C‑403/08 a C‑429/08, Sb. rozh. s. I‑9083, bod 193
72

Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 27. února 2014 ve věci OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. proti Léčebným lázním Mariánské Lázně a.s., sp.zn. C-351/12
73

[…] Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních.
74
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sociation Premier League, když pacienty lázeňského zařízení označil (stejně
jako hotelové hosty) za novou veřejnost. Lázně totiž svým pacientům zprostředkovávají přístup k chráněnému dílu, a to s vědomím důsledků svého chování,
ačkoliv ti toho nemusí využít. Tedy ke sdělování díla veřejnosti postačí, aby k
němu veřejnost měla přístup (např. mít na pokoji k dispozici televizor). Mimoto
je v posuzovaném případě nepochybné, že možnost přístupu k televiznímu
nebo rozhlasovému zařízení je nabízena za účelem dosažení zisku.

75

Ve zmi-

ňovaném případě tak nelze argumentovat tím, že takové sdělování nespadá
pod pojem sdělování veřejnosti jako v případě SCF v. Marco del Corso (viz
výše). Tuzemský Nejvyšší soud následně uvedl

76,

že výjimka uvedená v § 23

AZ se na pacienty ubytované v lázeňských zařízeních obecně nevztahuje.

2.2 Zaměstnanecké dílo a kolektivní dílo
Zvláštní kategorií autorských děl jsou tzv. zaměstnanecká díla, někdy též
označovaná jako díla ,,podniková”. Toto označení není nejvhodnější, jelikož z
něj vyplývá určitá vazba na podnik, jehož je autor zaměstnancem, ačkoliv originární autorství autorovi nelze odpírat a autorský zákon odlišně upravuje pouze
dispozici s majetkovými právy k dílu zaměstnavatelem. Zaměstnaneckým dílem
se rozumí dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z
pracovněprávního či služebního vztahu a ke kterému zaměstnavatel vykonává
svým jménem a na svůj účet autorova majetková páva k dílu, není-li sjednáno
jinak

77.

Autorský zákon považuje za důležité rozlišovat mezi díly vytvořenými v

zaměstnaneckém poměru a díly jinými. Důvodem jsou dozajista rozdílné materiální podmínky při tvorbě autorských děl u zaměstnavatele spočívající například v lepším zázemí, kvalitních nástrojích a materiálech a dalších podmínek,
srov. Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 7. prosince 2006 ve věci Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA,
sp.zn. C-306/05
75

Rozsudek Nejvyššího soudu České repubilky ze dne 14.října 2015, sp.zn. 31 Cdo
3093/2013
76
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§ 58 odst. 1 věta první AZ
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které vedou k výrazné úspoře autorových investic do díla, resp. tyto materiální
investice za autora přebírá zaměstnavatel. Vzhledem k nákladům na dílo vynaložených zaměstnavatelem je proto pochopitelné, že na něj autorský zákon
pamatuje a dává mu možnost vykonávat majetková práva k takovému dílu. Za
dodržení všech osobnostních práv autora může zaměstnavatel autorské dílo
užít ex lege a rovněž je mu přiznáno právo na autorskou odměnu namísto autora. Zaměstnavatel je tedy oprávněn poskytnout prostřednictvím licenční smlouvy oprávnění k výkonu práva dílo užít a v rámci takové smlouvy zároveň sjednat
i výši autorské odměny

78.

Dle věty třetí téhož ustanovení je dokonce zaměst-

navateli umožněno výkon těchto práv postoupit třetí osobě, avšak pouze se
souhlasem autora.
Je důležité zmínit, že vytvoření díla při plnění pracovních povinností neznamená, že vytváření autorských děl musí být v pracovní smlouvě výslovně
ujednáno, aby se však jednalo o zaměstnanecké dílo, musí být zaměstnancem
vytvořeno v rámci sjednaného druhu práce, resp. při naplňování pracovní
smlouvy. Autor samotný je pak za svou práci odměněn způsobem vyplývajícím
z pracovněprávního poměru, kdy je mu vyplacena mzda podle pracovní nebo
obdobné smlouvy, a to nezávisle na hodnotě vytvořeného díla.
Autorský zákon zná i situaci, kdy oprávnění k výkonu majetkových práv u
zaměstnaneckého díla nabývá autor díla ,,zpět”. Jedná se o tzv. konsolidační
zásadu upravenou v § 58 odst. 2 AZ, která se použije v případě smrti nebo zániku zaměstnavatele bez právního nástupce. Zpětné nabytí oprávnění k výkonu
těchto práv je výrazem povahy nepřevoditelnosti těchto práv

79.

Avšak za před-

pokladu, že se přihlásí dědic zaměstnavatele fyzické osoby k pokračování v
činnosti zaměstnavatele, oprávnění k výkonu majetkových práv autora na něj
přejdou jakožto na právního nástupce.

CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání. Praha :
C. H. Beck, 2012 str. 105
78

79

Ibid. str. 106
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Odstavec 1 § 58 AZ zaznamenal po své novele změnu vycházející z potřeb praxe a sledující odstranění výkladových pochybností

80.

Vypuštěním nad-

bytečného textu z definice zaměstnaneckého díla v první větě tohoto ustanovení došlo ke zjednodušení úpravy. Dále v reakci na novou terminologii občanského zákoníku již autorský zákon ve větě druhé téhož ustanovení po novele
nehovoří o prodeji podniku nebo jeho části, nýbrž o převodu obchodního závodu. Nejdůležitější změnou je však doplnění prvního odstavce o větu třetí, kde je
nově stanovena vyvratitelná domněnka neodvolatelnosti souhlasu autora k postoupení výkonu majetkových práv třetí osobě, a to i pro případ možného postoupení výkonu těchto majetkových práv další osobě

81.

Třetí osoba, které bylo

právo výkonu postoupeno, se pak pro účely tohoto zákona považuje za zaměstnavatele

82.

V souvislosti se zaměstnaneckým dílem je nutno zmínit i dílo kolektivní
upravené v ustanovení v § 59 AZ, které jím rozumí dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. Z druhého odstavce téhož ustanovení je zřejmé, že kolektivní díla se považují za díla zaměstnanecká, a to i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku, přičemž je zde stanovena
právní fikce a objednatel se považuje za zaměstnavatele. Pro kolektivní díla
tedy platí stejný režim jako pro díla zaměstnanecká. Rozdíl oproti spoluautorství
spočívá v tom, že kolektivní dílo je vytvářeno z podnětu a pod vedením jedné
osoby, jenž nemusí patřit do kolektivu autorů, kteří dílo vytváří. Společným pojmovým znakem se spoluautorstvím je neschopnost samostatného užití dílčích
příspěvků jednotlivých autorů. Mezi kolektivní díla budou patřit především díla

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k bodu
49
80

81

Ibid.

82

§ 58 odst. 1 věta 4. AZ
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kartografická a počítačové programy. Jednotlivé příspěvky autorů zahrnuté do
těchto děl nebudou samostatně předmětem práva autorského 83.

2.3 Smluvní užití díla na základě licenční smlouvy
Tento díl pojednává o situaci užití díla na základě uděleného svolení
(souhlasu) autora. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, podstatou majetkových práv není pouze oprávnění bezúplatně užívat dílo samotným autorem, ale
též možnost poskytnout za úplatu oprávnění k užití díla jiné osobě na základě
licenční smlouvy. Smluvní právo autorské je sice založeno na zásadě nezcizitelnosti autorských práv inter vivos, nicméně pro určitá dílčí práva může autor
udělit jiné osobě oprávnění k užití svého chráněného díla, a sám se zároveň
zavázat povinností do tohoto oprávnění nijak nezasahovat a jeho výkon strpět.
Půjde pak o závazkový vztah konstitutivní povahy, kdy nedochází k zániku práv
autora a jejich převodu na jinou osobu

84.

Naproti tomu tzv. translativní (pravý)

převod práv by zakládal absolutní neplatnost právního jednání (ke stejnému závěru dospěl i Nejvyšší soud85).

2.3.1 Právní úprava licenční smlouvy a licence a jejich druhy
Rozdvojená úprava licencí k chráněným autorským dílům
právům průmyslového vlastnictví

87

86

a licencí k

vedla ke sjednocené úpravě licencí v no-

vém občanském zákoníku v ustanoveních § 2358 až § 2389, kde kromě obecné
úpravy nalezneme i zvláštní úpravu týkající se již licencí k předmětům autorDůvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, k § 59
83

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk,
2006. str. 38 ISBN 80-7239-198-4.
84

srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna
2228/2012
85

2012, sp. zn. 30 Cdo

86

§ 46 až 57 zák. č. 121/2000 Sb. účinného do 31. prosince 2011

87

§508 až 515 zák. č. 513/1991 Sb.
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ských práv (Pododdíl 2), nebo přímo jednotlivého typu licenční smlouvy (Pododdíl 3 upravuje zvlášť licenční smlouvu nakladatelskou). Nicméně nelze říci, že
došlo v úpravě tohoto institutu k výrazné diskontinuitě, jelikož nový občanský
zákoník dosavadní úpravu autorskoprávních licencí, až na drobné terminologické odchylky, přejímá. Rozdíl mezi pojmy licenční smlouva a licence nalezneme
hned na začátku úpravy licencí v § 2358 odst. 1 OZ který stanoví: Licenční
smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu
a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.
Z ustanovení logicky vyplývá, že licencí se rozumí oprávnění k výkonu
práva duševního vlastnictví. Speciální autorskoprávní ustanovení v § 2371 OZ
pak navazuje na obecné ustanovení v § 2358 OZ a konkretizuje ho tak, že licenční smlouvou poskytuje autor nabyvateli licence oprávnění k výkonu práva
autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to
určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu buď omezeném nebo
neomezeném. Licenční smlouvou je pak pro autorskoprávní účely nějaké bilaterální právní jednání a zároveň právní důvod (titul) vzniku licence.
U práv kolektivně spravovaných

88

může licenční smlouvou poskytnout

nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít též kolektivní správce, a to k
předmětům ochrany určeným buď jednotlivě, nebo hromadně

89.

Na základě

toho pak identifikujeme smlouvu hromadnou, kterou po účinnosti novely AZ
upravuje ustanovení § 98a odst. 2 AZ, a kterou se pro účely tohoto zákona rozumí licenční smlouva uzavřená mezi kolektivním správcem a uživatelem, jíž
kolektivní správce poskytuje oprávnění k výkonu práv všech předmětů ochrany,
k nimž spravuje práva (dále jen ,,repertoár”), nebo k části svého repertoáru.
Třetí odstavec téhož ustanovení pak ještě jako další typ zmiňuje smlouvu kolektivní, která je vymezena jako smlouva uzavíraná mezi kolektivním správcem a
právnickou osobou sdružující uživatele nebo s osobou zastupující uživatele po-

88

o kolektivní správě a kolektivních správcích více v kapitole 5

89

§ 98a odst.1 AZ
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dle knihovního zákona. Z kolektivní smlouvy vznikají jednotlivým uživatelům
práva a povinnosti přímo vůči kolektivnímu správci.

2.3.2 Obsahové náležitosti licence
Podle významu dělíme obsahové náležitosti licenční smlouvy na podstatné, pravidelné a nahodilé. Aby byla autorskoprávní licence platná, musí mít
licenční smlouva podstatné obsahové náležitosti (essentialia negotii), kterými
jsou :
a) určení díla, ke kterému se licence vztahuje, tedy zpravidla určení názvu díla
a autora (V případě hromadných licenčních smluv postačí vymezení repertoáru nebo jeho části, u kterého se poskytuje oprávnění. Platí, že hromadnou smlouvou je dostatečně určitě vymezen předmět poskytnutého oprávnění ve vztahu ke každému předmětu ochrany, k němuž kolektivní správce
spravuje práva, aniž je třeba předměty jednotlivě určit)
b) projev vůle poskytovatele udělit nabyvateli oprávnění k výkonu majetkového
práva a
c) ujednání o odměně, resp. o určení způsobu jejího určení (avšak pokud není
výše odměny ani způsob jejího určení ujednán, smlouva bude platná, jestliže z jednání stran o uzavření licenční smlouvy vyplývá, že ji chtějí i přes
chybějící údaj o ceně uzavřít, anebo si strany výslovně dohodnou, že půjde
o bezúplatné poskytnutí licence)
Dále se pak ve smlouvách mohou vyskytovat pravidelné obsahové náležitosti (naturalia negotii), jakými jsou např. ujednání o výhradnosti licence, o
podlicenci, o licencovaných způsobech užití, o množstevním omezení licence, o
teritoriálním omezení licence, o časovém omezení licence apod. Z pravidelných
obsahových náležitostí týkajících se rozsahu poskytnutí licence je nejvýznam-

38

nější ujednání o výhradnosti

90 .

Jak již bylo řečeno, nová úprava licencí v ob-

čanském zákoníku spíše kontinuálně navazuje na předchozí úpravu. Pro proces
uzavření licenčních smluv se subsidiárně použijí všeobecná ustanovení o závazcích v části čtvrté OZ (§ 1721 an.) a právních skutečnostech (§ 545 an. OZ).
Licence lze poskytovat nevýhradní (jednoduché) anebo výhradní (exkluzivní), které je možno dále dělit na výlučné a omezené. Při ujednání výhradní
licence výlučné dle § 2360 odst. 1 věty první OZ nemá poskytovatel po dobu
trvání této výhradní licence právo poskytnout stejnou licenci třetí osobě a zároveň je sám povinen zdržet se výkonu majetkového práva, ke kterému licenci
udělil. Ujednání výhradní licence omezené vyplývá z odst. 1 věty druhé téhož
ustanovení a omezení nabyvatele spočívá v tom, že poskytovateli právo užívat
dílo stejným způsobem, ke kterému licenci udělil, zůstává. Dále je stanoveno,
že výhradní licence omezená musí být ujednána výslovně

91

a licenční smlouva

o poskytnutí výhradní licence vyžaduje písemnou formu 92.
Při ujednání nevýhradní licence dle § 2361 OZ je poskytovatel oprávněn
jak k poskytování licence třetím osobám, tak k samotnému výkonu práva, ke
kterému licenci udělil. V případě, že si strany neujednají výslovně, že jde o výhradní licenci, právní fikce v § 2362 OZ stanoví, že se jedná o licenci nevýhradní (fikce platí opačně u nakladatelské licenční smlouvy dle § 2384 odst. 2 OZ).
Nahodilé náležitosti (accidentalia negotii) jsou nejméně významné a v
licenčních smlouvách se vyskytují zřídka. Může jít například udělení práva podlicence nebo udělení souhlasu s postoupením licence (tato práva jsou nově
upravena v § 2363 až § 2365 OZ). Při udělení podlicence nedojde ke změně
osoby nabyvatele licence, ten zůstává na svém místě a v rozsahu svého odvozeného oprávnění zřizuje podlicenční právo dalšímu nabyvateli podlicence

93.

Občanský zákoník stanoví dva případy poskytnutí podlicence, poskytnutí pouze
některého licenčního oprávnění, které je možné, pouze pokud si to strany ujed90

§ 2360 až § 2362 OZ

91

§ 2360 odst. 1 věta druhá OZ : ,,Není-li ujednán opak, zdrží se…”

92

§ 2358 odst. 1 písm. a) OZ

TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002. str. 149 ISBN
80-7239-110-0.
93
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nali ve smlouvě (§ 2363 OZ), anebo postoupení celé licence s písemným souhlasem poskytovatele (§ 2364 odst. 1 OZ)

2.4 Mimosmluvní instituty užití autorských děl a tříkrokový test
Autorský zákon tyto instituty užití bez svolení autora zavádí z důvodu veřejného zájmu o kulturní a vědecký rozvoj a efektivní využívání tvůrčí činnosti,
proto jsou též označovány jako zákonná omezení autorského práva

94.

Jedná

se o případ, kdy je fyzická osoba odlišná od autora oprávněna k užití díla přímo
ze zákona. Za účelem vysvětlením mimosmluvních institutů užití autorských děl
je důležité se nejprve obeznámit s tzv. tříkrokovým testem. Tříkrokový test zakotvuje již Revidovaná Bernská úmluva i Dohoda TRIPS a jako výkladové pravidlo je do českého právního řádu promítnut do § 29 odst. 1 AZ. Jeho účelem
má být zabránění nepřiměřeným zásahům do práv autorů. Dle komentáře

95

je

tříkrokový test (three-step test) materiální podmínkou bezesmluvního užití díla
stojící vedle dalších zákonných formálních podmínek, kdy pouze za splnění
těchto podmínek dochází k dovolenému užití. Je konkrétním promítnutím testu
proporcionality do oblasti autorských práv a představuje základní současné kritérium pro posouzení výjimek a omezení a jejich uplatnění

96.

Aby se tedy mo-

hlo jednat o dovolené mimosmluvní užití (resp. o dovolenou výjimku a omezení
práva autorského), musejí být kumulativně splněny všechny tři podmínky (resp.
kroky) tohoto testu. A to ve smyslu § 29 odst. 1 AZ :

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk,
2006. str. 41 ISBN 80-7239-198-4.
94

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 340 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
95

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva
související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). str. 127
ISBN 978-80-7502-240-0.
96
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a) jedná se o zvláštní případ stanovený v zákoně 97 ,
b) užití nebude v rozporu s běžným způsobem užití díla a
c) nejsou jím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.
Mimo výše zmiňované omezení na základě autorského zákona je důležité mít na paměti, že Listina základních práv a svobod

98

zakotvuje ve svém

článku 34 odst. 1 zákonnou ochranu práv k výsledkům tvůrčím duševní činnosti
na ústavní úrovni. V případě kolize dvou nebo více ústavně zaručených subjektivních práv pak přichází v úvahu možnost omezení autorských práv ve prospěch práv jiných, a to na základě již zmiňovaného principu proporcionality99,
který bude zkoumat rozkol ustanovení dle kritérií kritérií ,,vhodnosti” , ,,potřebnosti” a ,,poměřování”. V souvislosti s autorským dílem se Ústavní soud v nedávné době zabýval střetem ústavního práva na ochranu k výsledkům duševní
tvůrčí činnosti s ústavním právem na informace v čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále též ,,LZPS”)

100.

Ve zmiňovaném případě odmítlo Mi-

nisterstvo zdravotnictví žádost stěžovatelky o poskytnutí informace - právní
analýzy vypracované advokátní kanceláří a týkající se právní odpovědnosti rodičů za újmu způsobenou dítěti v souvislosti s plánovaným domácím porodem.
Obecné soudy se do jisté míry ztotožnily s názorem Ministerstva zdravotnictví a
dospěly k názoru, že právní analýza je autorské dílo, jelikož byla zhotovitelem
zpracována na základě smlouvy o poskytování právních služeb, jenž neobsahuje licenční ujednání dle autorského zákona

101.

Objednatel je proto oprávněn

použít analýzu výhradně pro sebe a svou vnitřní potřebu. Poskytnutí analýzy
třetí osobě s prostým odkazem na právo na informace by bylo v rozporu se

změna oproti původnímu znění AZ, který se omezoval pouze na případy stanovené v
autorském zákoně, novela AZ tedy významně rozšiřuje vymezení prvního kroku testu
97

98

ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

99

Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl.ÚS 4/94

100

Nález Ústavního soudu ze dne 21. března 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16

znění účinné do 31. prosince 2013, v současnosti jsou licence upraveny v § 2358
až 2389 OZ
101
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smyslem a účelem zákona

102.

Stěžovatelka se tedy obrátila na Ústavní soud,

jelikož měla za to, že postupem obecných soudů bylo zasaženo do jejího práva
na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud zrušil
rozhodnutí obecných soudů, neboť došel k závěru, že se obecné soudy nedostatečně zabývaly povahou požadované informace a tím, nakolik by její zpřístupnění znamenalo skutečné, materiální porušení autorských práv. ,,Soudy se
nezabývaly charakterem konkrétního dokumentu ani obecnější úvahou, nakolik
právní analýza vůbec může být kvalifikovaným předmětem autorského práva.
Nezohlednily, že právní posouzení tohoto druhu může představovat detailní, vyčerpávající rozbor právní úpravy i relevantní judikatury s obsáhlými a jedinečnými úvahami autora, na druhou stranu však může jít pouze o stručné shrnutí
použitelných ustanovení zákona s několika prostými úvahami k aplikaci na určitou typovou situaci. Nepozastavily se nad okolností, že právní analýzy a stanoviska advokáti pojmově vytvářejí nikoliv pro vlastní potřebu, ale právě pro jejich
další užití při realizaci práv a povinností objednatele.” Ústavní soud zdůraznil,
že je třeba posuzovat kolizi ústavně zaručených práv vždy individuálně, a to ať
již v rovině prosté (bezformální) úvahy či za pomoci kvalifikovanějšího testu
proporcionality.

2.4.1 Volná užití
U tohoto nejčastějšího případu dovoleného užití narážíme na jistý terminologický nesoulad, jelikož toto právo je z ustanovení § 12 AZ upravujícího právo dílo užít vyjmuto a upraveno spolu s dalšími výjimkami a omezeními práva
autorského v DÍLU 4 AZ. Ustanovení § 30 odst. 1 AZ volným užitím rozumí užití
pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení nějakého přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. O užití díla tedy nejde v
případě zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla pro osobní
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zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

42

potřebu (§ 30 odst. 2 AZ), toto ustanovení je dle komentáře

103

nutno vykládat

extenzivně a o volné užití může jít i v dalších nejmenovaných případech.
Autorský zákon tímto institutem nabízí fyzické osobě možnost užití díla
bez svolení oprávněné osoby a zejména bez povinnosti zaplatit odměnu, to vše
za předpokladu přísného dodržení účelu užití díla (pouze pro osobní potřebu
fyzické osoby). Pojem ,,užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby” je třeba
chápat jako užití díla v soukromí uživatele, a to v souladu s osobnostním právem na ochranu soukromí fyzické osoby a v rámci výkonu tohoto osobnostního
práva

104.

Účelem takové osobní potřeby může být zejména sebevzdělávání,

samostudium, nebo osobní zábava. Pro rozmnoženiny nebo napodobeniny výtvarných děl pro osobní potřebu vyžaduje navíc autorský zákon, aby byly ve
smyslu § 30 odst. 1 AZ jako takové zřetelně označeny.
Ačkoliv zákon hovoří o rozmnoženině a napodobenině v jednotném čísle,
jedná se pouze o běžnou legislativní techniku, a nelze z ní proto vyvozovat, že
takové užití je omezeno počtem jednoho kusu, dle Telce105 by se jednalo o výklad ad absurdum. Až do nedávné doby nebylo třeba zkoumat právní povahu
zdroje pořízení rozmnoženiny. Literatura 106 dokonce přímo uváděla, že není vyloučeno, aby taková rozmnoženina pro osobní potřebu byla pořízena na základě protiprávního jednání, respektive že právní povaha této nově vzniklé rozmnoženiny pro osobní potřebu se nebude odvíjet od právní povahy pořízení jejího zdroje. Vše změnilo až do té doby průlomové rozhodnutí ve věci ACI Adam
BV a další proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie
vergoeding

107,

jenž odpovědělo na otázku týkající se pořizování kopií z nele-

gálního zdroje. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla předložena nizoCHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání.
Praha : C. H. Beck, 2012 str. 55
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TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 345 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
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Ibid. str. 347
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Ibid.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 ve věci ACI
Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie
vergoeding, sp.zn. C-435/12
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zemským soudem v rámci sporu obchodní společnosti (ve spojení s dalšími
podniky), jenž dovážejí a vyrábí nenahrané nosiče, se dvěma nadacemi, jejichž
úkolem je stanovení výše a vybírání poplatků z nenahraných nosičů autorským
organizacím. Základem zkoumaných předběžných otázek bylo, zda tzv. náhradní odměny (autorský zákon je řadí mezi jiná majetková práva), které je například výrobce, dovozce nebo příjemce nenahraných nosičů záznamů 108 povinen platit příslušnému kolektivnímu správci, mají být vybírány pouze z rozmnožování pro osobní potřebu, jenž jako zdroj používá oprávněnou rozmnoženinu
díla, či mají vzít v úvahu i rozmnoženiny z nelegálního zdroje. Soud dospěl k
názoru, že situace, kdy výrobci, dovozci nebo příjemci nenahraných nosičů
(jako jsou např. CD a CD-R) jsou nepřímo penalizováni a povinni nést újmu
způsobenou autorům za rozmnoženiny z neoprávněného zdroje, nesplňuje
podmínku přiměřené rovnováhy mezi právy a zájmy osob, kterým náleží spravedlivá odměna, a právy a zájmy zmíněných uživatelů. Pořízení rozmnoženiny
pro osobní potřebu fyzické osoby z nelegálního (neoprávněného) zdroje nelze
tedy na základě tohoto rozsudku považovat za volné užití, i když to z § 30 AZ
výslovně nevyplývá.
Problematikou náhradních odměn v souvislosti s pořízením prázdných
nosičů se zabýval Soudní dvůr též ve věci Padawan SL proti Sociedad General
de Autores y Editores de Espaňa

109.

Společnost uvádějící na španělský trh di-

gitální nosiče odmítla španělskému kolektivnímu správci zaplatit tzv. poplatek
za soukromé rozmnožování (resp. náhradní odměnu) z důvodu, že poplatek se
aplikuje bez rozdílu a bez ohledu na funkci, k níž jsou určeny. Tedy zda jsou určeny k soukromým účelům či pro podnikatelskou činnost. Soudní dvůr v souvislosti s výkladem článku 5 odst. 2 písm. b) Informační směrnice konstatoval, že
musí existovat spojitost mezi uplatněním poplatku určeného k financování spravedlivé odměny na vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování a jejich předpokládaným používáním pro účely soukromého rozmnožování. A proto

čl. 5 odst. 2 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES (do našeho právního řádu transponována v § 25 zák.č. 121/2000 Sb., autorského zákona)
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Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 21. října 2010 ve věci Padawan
SL proti Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), sp. zn. C-467/08
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uplatnění tohoto poplatku na nosiče pro digitální rozmnožování, jež nebyly poskytnuty soukromým uživatelům a jejich pořízení nesleduje pořizování rozmnoženin autorských děl k soukromým užitím, není v souladu s Informační směrnicí. U soukromoprávních uživatelů je tedy presumován účel soukromého rozmnožování, kde je odvádění poplatku v souladu s Informační směrnicí. Pokud
jsou nosiče poskytovány podnikatelským subjektům za jiným účelem, poplatek
se nevyžaduje, avšak jiný účel poskytnutí musí být schopni prokázat.
Pod volné užití díla nelze dále v žádném případě podřadit způsoby užití
mající veřejnou povahu (např. § 18 an. AZ), a to z důvodu, že v tomto případě
není naplněna podmínka osobní potřeby. Ze své podstaty jsou totiž
pojmy ,,osobní potřeba” a ,,veřejnost” sobě navzájem protikladné. Též nelze
považovat za volné užití díla samozřejmě způsoby užití, které jsou přímo zákonem 110 vyloučeny, respektive je zákon nezávisle na účelu označuje jako zákonné způsoby užití ve smyslu § 12 AZ s tím, že vyžadují svolení autora. Ani pro
osobní potřebu fyzické osoby (resp. vnitřní potřebu právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající) nelze bez souhlasu autora užít počítačový program nebo
elektronickou databázi (včetně jejich rozmnoženin), zhotovit rozmnoženinu
nebo napodobeninu díla architektonického stavbou, či pořídit záznam audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu.
Pojem ,,volné užití” nelze zaměňovat s pojmem užití volného díla, u nějž
uplynula doba trvání majetkových práv, a každý je tedy oprávněn ho bez dalšího volně užít111. Jak již bylo řečeno v kapitole 1.2.2 této práce, podle § 27 odst.
1 AZ trvají majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
Specifická situace nastane v případě, že majetková práva k dílu uplynou dříve,
než bylo dílo zveřejněno. Původní znění AZ tuto situaci řešilo ustanovením § 28
odst. 2 a 3 AZ, které vychází z čl. 4 směrnice č. 2006/116/ES 112. Novelou AZ
však došlo k přesunu těchto dvou odstavců mezi ostatní práva související s
právem autorským, do nově vytvořeného § 87a, kam systematicky náleží. Jejich
110

§ 30 odst. 3 AZ.

111

§ 28 odst. 1 AZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006
o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
112
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obsah zůstal téměř stejný. Dle § 87a odst. 1 a 2 AZ tomu, kdo zveřejní doposud
nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají výlučná majetková práva k dílu v rozsahu, v jakém by je měl v případě jejich trvání
autor. Trvání těchto práv zákon stanoví na 25 let od zveřejnění (§ 87a odst. 2
AZ). Změna spočívá v doplnění dosud chybějící poznámky o převoditelnosti tohoto práva, jelikož právo prvního zveřejnitele, spolu s jinými právy souvisejícími
s právem autorským (§ 75 an. AZ), postrádají osobnostní prvek a mohou proto
být předmětem převodu 113.
Pro volná díla platí autorskoprávní režim domaine public libre et graduit,
což znamená, že se autorské dílo stane součástí veřejné sféry114, kam spadají i
díla dle § 3 AZ, která autorskoprávně chráněna nejsou. I ohledně volných děl ve
smyslu ustanovení § 28 AZ však musí mít uživatel na paměti, že si nesmí osobovat autorství k dílu, nesmí volné dílu užít způsobem snižující jeho hodnotu
(postmortální ochrana díla dle § 11.odst. 5 AZ) a, nejedná-li se o dílo anonymní,
musí uvést jméno autora.

2.4.2 Zákonné licence
K tomuto druhu mimosmluvního užití též není potřeba souhlasu autora,
jelikož tento souhlas zde nahrazuje zákonné povolení. Zákonné licence jsou
vypočteny v ustanoveních § 30a až § 39 AZ a jedná se o státem stanovené legální dovolení užití cizího duševního vlastnictví v obecném zájmu, kdy stát prostřednictvím právního předpisu povoluje komukoli určitými způsoby užít autorské dílo. Dle povahy je můžeme dělit na licence bezúplatné (jakými jsou rozmnožovací licence na papír nebo podobný podklad, licence k užití díla převedením či opravou přístroje zákazníkovi, citační licence, propagační licence u
výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, úřední a zpravodajská licence, licence
Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k bodu
62
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TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 334 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
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pro zdravotně postižené apod.) a úplatné, u které je třeba zaplatit autorovi odměnu. Např. u knihovní licence dle § 37 odst. 2 AZ, pokud jde o půjčení originálu nebo rozmnoženiny díla mimo prostory knihovny, vzniká povinnost zaplatit
odměnu kolektivnímu správci autorských práv, kterou dle přílohy k autorskému
zákonu platí stát

115.

Novela AZ se nevyhnula ani dosavadní úpravě zákonných licencí. Některé druhy licencí zasáhla drobnými terminologickými úpravami a také vypustila
zejména systematicky neopodstatněný Oddíl 3 AZ s názvem ,,Bezúplatné zákonné licence”. Za podstatnější změnu lze označit úpravu § 38g AZ, jenž nově
zavádí licenci pro karikaturu a parodii v českém právním řádu. Evropské právo
o této fakultativní výjimce z ochrany hovoří v čl. 5 odst. 3 písm. k) Informační
směrnice 116, a absence její úpravy na vnitrostátní úrovni se jevila jako nezbytná
již vzhledem k nedávnému doporučujícímu usnesení Evropského parlamentu ji
členskými státy zavést. Vymezením pojmů ,,karikatura” a ,,parodie” nabízí judikatura Soudního dvora Evropské unie a jako autonomní pojmy musí být, vzhledem k tomu, že Informační směrnice neobsahuje žádný odkaz na vnitrostátní
právní řády, vykládány na území Evropské unie jednotně. Soudní dvůr Evropské unie nabídl pozitivní i negativní vymezení pojmu ,,parodie” v rozsudku ve
věci Deckmyn ze 3. září 2014

117.

Užití autorských děl na základě zákonných licencí je tak jako v případě
licence pro karikaturu a parodii omezeno tříkrokovým testem (viz výše) a dotčení autoři jsou též oprávněni bránit se proti neoprávněným zásahům do svých
práv k dílu za využití ustanovení občanského zákoníku, např. dle práva na
ochranu proti nekalé soutěži nebo práva na ochranu osobnosti apod. 118
bod 9. Přílohy k zákonu č. 121/2000 Sb., Sazebník odměn při opětovném prodeji
originálu díla, uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu v
souvislosti s půjčováním děl
115

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační
společnosti
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Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 3. září 2014 ve věci Deckmyn, sp.
zn. C-201/13
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ochraně proti neoprávněným zásahům se více věnuje kapitola 4
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3. Neoprávněné užití autorského díla
Předchozí kapitola sloužila až na výjimky jako jakýsi výčet dovolených a
oprávněných způsobů užití. Tato kapitola si klade za cíl na ní plynule navázat a
skrze doposud zjištěné poznatky definovat užití neoprávněná, tedy případy užití
bez zákonných právních důvodů. V případě užití autorského díla za jiných
podmínek a jinými způsoby, než těmi vypočtenými v zákoně, půjde o neoprávněný zásah do práv autora. Takový zásah je porušením práva autorského a má
za následek vznik soukromoprávní odpovědnosti. V některých případech dokonce i odpovědnosti veřejnoprávní, s ohledem na skutečnost, že závažné neoprávněné zásahy do autorských práv jsou trestnými činy

119.

Možná nešťastně

se v praxi pro neoprávněné zásahy do autorského práva ustálil termín ,,pirátství” mající původ v 50. letech, kdy se provozovatelé rozhlasového vysílání
snažili vyhýbat placení autorských odměn za užití autorských děl tak, že vysílali
z lodí kotvících mimo teritoriální vody států

120.

V současnosti mají neoprávněné

zásahy naprosto jinou povahu, a použití výrazu ,,pirátství” proto není nejvhodnější. Právní úprava v autorském zákoně podrobně nevyjmenovává všechny
neoprávněné zásahy, ani tento pojem nijak blíže nedefinuje. Jednotlivé případy
neoprávněného zasahování jsou vypočteny pouze v § 43 až § 45 AZ, ale nejedná se o uzavřený výčet. Je třeba vzít v úvahu i zásahy vzniklé nedodržením
zákonných pravidel užití díla, které mohou mít za následek právě vznik deliktní
odpovědnosti za neoprávněné užití. První ustanovení týkající se ochrany práva
autorského v § 40 AZ má povahu generální klauzule. Z té vyplývá, že neposkytuje ochranu pouze proti autorskoprávním deliktům porušujícím autorské právo,
ale též i proti deliktům jej ohrožující. Zároveň toto ustanovení demonstrativně
stanoví, kterých práv se autor může domáhat.

119

§ 270 a § 271 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 417 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
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Ať již půjde o neoprávněný zásah porušující či hrozící, pro účely jeho
podřazení pod jednotlivou skutkovou podstatu je třeba zkoumat, do jakých autorských práv je jím zasahováno. Může jít o porušení či ohrožení pouze výlučných práv osobnostních nebo pouze výlučných práv majetkových, anebo může
být v jednočinném souběhu zasaženo do obou práv současně.
Vzhledem k četnosti skutkových podstat neoprávněných zásahů, je autorský zákon neupravuje. Při posuzování, zda k neoprávněnému zásahu došlo,
nebo takový zásah jen hrozí, je nutno vycházet i z demonstrativního výčtu
oprávněných způsobů užití upravených v § 12 an. AZ. Vždy je pak třeba zvláště
zkoumat, zda v tom konkrétním případě neoprávněný zásah do práva hrozí,
nebo zda k němu již došlo. Zákon se zde neuchýlil k výčtu příkladů skutkových
podstat neoprávněných zásahů, jelikož úprava obsahu autorského práva je natolik konkrétní, že by to bylo nadbytečné

121.

Lze učinit závěr, že jakékoli jedná-

ní v rozporu s § 11 AZ, stejně jako jednání v rozporu s § 12 AZ (a na něj navazujících ustanovení týkajících se jednotlivých způsobů užití v § 13 až § 23 AZ),
bude považováno za neoprávněný zásah do majetkových práv autora.

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 418 Velké
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4. Prostředky ochrany proti neoprávněnému zásahu
Autorská práva jsou chráněna v několika úrovních. Zcela stěžejní je
ústavněprávní ochrana autorských práv v Listině základních práv a svobod, která v čl. 34 odst. 1 na ústavní úrovni zakotvuje ochranu práv k výsledkům tvůrčí
duševní činnosti, mezi něž spadají i autorská díla. Autorský zákon ale poskytuje
ochranu i výsledkům netvůrčí činnosti, jakými jsou například zvukové nebo zvukově obrazové záznamy. Těm ochranu na ústavní úrovni zajišťuje ochrana
vlastnictví obecně v čl. 11 LZPS. V této souvislosti plní Ústavní soud roli negativního zákonodárce

122

a hlídá, aby platné právní předpisy nebyly s tímto

ústavním právem v rozporu. Právní předpis, který by popíral nebo omezoval výkon práva k výsledkům tvůrčí činnosti, by bylo možno též považovat za zásah.
Na začátek je důležité též připomenout zakotvení práva na soudní a jinou právní ochranu v Hlavě páté LZPS. Nositelé autorských práv se totiž v případě neoprávněných zásahů budou nejčastěji domáhat svých práv právě u
obecných soudů. Dle povahy neoprávněného zásahu (deliktu) je třeba odlišit
prostředky ochrany soukromoprávní, trestněprávní a správněprávní. Pro neoprávněné zásahy do autorských práv se dle tradiční nauky nabízí dělení na plagiáty a kontrafakcie. S pojmem plagiátu se autorský zákon nevypořádává, nicméně doktrinálně se jím rozumí významná shoda dvou děl v prvcích, které charakterizují konkrétní individuální autorskoprávní ztvárnění

123.

Kontrafakcie pak

vyplňují zbytkový prostor neoprávněných zásahů, kdy nejde o plagiáty. Pozitivní
právní úprava v autorském zákoně však pracuje s pojmem ,,napodobenina“, jejíž zhotovení je dle § 30 tohoto ustanovení dovoleno pro osobní potřebu. Napodobenina výtvarného díla musí být dokonce jako taková zřetelně označena a

Ústavní soud je nadán pravomocí rušit zákony a jiné právní předpisy, které jsou v
rozporu s ústavním pořádkem nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je česká republika
vázána.
122
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nesmí být použita za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. V případě, že by napodobenina nesplňovala uvedené znaky, jednalo by se
o neoprávněný zásah do práv autora, proti kterému by byl autor oprávněn využít prostředků ochrany. Pojem napodobenina zná i evropská právní úprava a v
souvislosti s porušením autorských nebo průmyslových práv definuje tzv. ,,nedovolenou napodobeninu”

124

jako zboží, které je v členském státě, v němž se

zboží nachází, předmětem činu porušujícího autorské právo nebo právo s ním
související nebo (průmyslový) vzor a které představuje nebo obsahuje kopie
pořízené bez souhlasu držitele autorského práva nebo práva s ním souvisejícího nebo (průmyslového) vzoru, nebo bez souhlasu osoby oprávněné tímto
držitelem v zemi výroby.

4.1 Soukromoprávní prostředky ochrany
Nejvýznamnější ochranu autorským právům poskytuje samotný autorský
zákon a v ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) až f) stanoví demonstrativní výčet
prostředků nároků, proti kterým se postižená osoba (autor, jeho právní nástupce
nebo osoba oprávněná v § 41 AZ) může vůči osobě, jenž neoprávněně zasahuje do jeho práv, bránit prostřednictvím různých druhů žalob

125.

Na toto ustano-

vení pak navazují další ustanovení AZ, jako např. § 42, ve kterém se stanoví
informační povinnost některých subjektů vůči autorovi. Vypočtené prostředky
ochrany za účinnosti staré úpravy

126

nevyžadovaly zavinění toho, kdo do práva

neoprávněně zasahoval, jelikož byly založeny na odpovědnosti objektivní. Současný občanský zákoník upravuje problematiku odpovědnosti u zadostiučinění
v případě odčinění nemajetkové újmy odlišně a stanoví pro porušení zákonné
povinnosti odpovědnost za zavinění při presumpci nedbalosti dle ustanovení §
čl. 2 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12.
června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1383/2003
124
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2911 spolu s § 2984 OZ. Oprávněná osoba je v takovém případě aktivně věcně
legitimována k podání žaloby ke krajskému soudu jako soudu prvního stupně
dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu (dále jen ,,OSŘ”). Nároky v § 40 odst. 1 AZ představují právo autora domáhat se u soudu zejména:
a) určení autorství,
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva (zejména neoprávněné výroby, dovozu
nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněné propagace apod.),
c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití a původu,
d) odstranění následků zásahu do práva,
e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu
(zejména omluvou nebo v penězích) a
f)

zákaz poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo
ohrožování práva autora.

Ustanovení odstavce 4 téhož ustanovení doplňuje výčet o žalobní nároky dle
jiných právních předpisů

127,

jakými jsou náhrada skutečné majetkové škody,

náhrada ušlého zisku, a bezdůvodné obohacení. Nároky z jiných právních
předpisů mohou být uplatňovány buď samostatně, nebo souběžně s jinými, pokud to jejich povaha dovolí (nelze např. vedle sebe nárokovat zdržovací nárok a
nárok restituční, jelikož se pojmově vylučují

128)

4.1.1 Určovací nárok
Nárok na určení autorství (dle § 40 odst. 1 písm a) AZ), jehož se poškozený autor domáhá podáním žaloby na určení autorství, je speciálním nárokem
127
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k obecné úpravě určovací žaloby podle § 80 OSŘ. Proto také není potřeba prokazovat naléhavý právní zájem na určení nároku. Určovací žalobu dle OSŘ
ovšem není vyloučeno podat i v jiné věci, než je určení autorství, ale zde již naléhavý zájem žalobce prokazovat musí (např. aby soud určil, zda určité právo
autora existuje či nikoli).

4.1.2 Negatorní nárok
Neboli nárok zápůrčí či zdržovací má za úkol zabránit rušiteli, aby v případě, že neoprávněně zasáhl do chráněného práva autora, od takového zásahu upustil. Dle § 40 odst. 1 písm. b) autorský zákon nevyžaduje přímo porušení
takového práva, ale postačí i jeho ohrožení či hrozící opakování zásahu. Toto
ustanovení dále jmenuje příklady, kdy je zejména možno se tohoto nároku domáhat. Zápůrčí žalobu lze z povahy věci podat jen za situace trvajícího ohrožení práva nebo trvajícího zásahu do práva. Pokud takový zásah nebo ohrožení
práva netrvá (tato situace může nastat i v průběhu již započatého soudního řízení), soudy negatorní nárok nepřiznají

129.

Žalobce by pak měl v tomto rozsahu

učinit zpětvzetí tak, aby soud řízení zastavit, chce-li se vyhnout náhradě nákladů řízení žalovanému 130.
Ačkoliv autorský zákon u negatorního nároku v českém právním řádu výslovně nezakotvuje princip proporcionality jako v případě nároku restitučního (§
40 odst. 2 AZ), jeho použití vyplývá z článku 10 odst. 3 Směrnice o dodržování
práv duševního vlastnictví

131,

a soudy k němu proto přihlíží.
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4.1.3 Informační nárok
Na tomto nároku do jisté míry závisí efektivní uplatnění všech ostatních
žalobních nároků, jelikož bez potřebných informací se autor (nebo jiná osoba
aktivně věcně legitimovaná k podání žaloby) nemusí vůbec dozvědět, zda k nějakému neoprávněnému zásahu do jeho práv vůbec dochází a jakým způsobem. Toto právo na informace se nevztahuje pouze k osobě, která do práva autora neoprávněně zasáhla nebo jej neoprávněně ohrozila, ale též k dalším osobám vyjmenovaným v § 40 odst. 1 písm. c) bod 1. až 5. AZ. V souvislosti s neoprávněným užitím svého díla je autor oprávněn požadovat údaje o způsobu a
rozsahu neoprávněného užití díla, o původu a ceně neoprávněně zhotovené
rozmnoženiny či napodobeniny díla, o ceně služby související s neoprávněným
užitím díla a o totožnosti osob se na neoprávněném užití podílejících, nebo
osob, kterým byly rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny. Výčet informací,
které je autor oprávněn požadovat na základě ustanovení § 40 odst. 1 písm. c)
AZ je taxativní. Toto ustanovení se dále jeví velice praktickým zejména v situaci,
kdy dotčený autor nemá důkaz ani dostatek informací pro podložení svých tvrzení ve vedeném soudním řízení.
Novela AZ rozšířila informační nárok autora rovněž na informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny podle § 24 a 25 AZ a v souvislosti s
tím i rozšířila výčet povinných osob, které jsou povinny tyto informace sdělit.
Touto úpravou si novela AZ slibuje efektivnější uplatňování práv na odměnu kolektivními správci. Uplatněním informačního nároku není dotčeno uplatnění procesněprávních prostředků soudu, jakými jsou např. povinnost osob svědčit dle §
126 OSŘ, nebo právě povinnost sdělit soudu na dotaz skutečnosti, které mají
význam pro řízení a rozhodnutí dle § 128 OSŘ

132.

Ty lze požadovat již v řízení

o výši odměny v rámci dokazování, podmínkou je, že autor musí v žalobě uvést
(tvrdit) konkrétní (zatím jen odhadovanou) výši požadované částky.
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4.1.4 Restituční nárok
Účelem restitučního nároku je odstranění následků zásahu do chráněného autorského práva prostřednictvím tak, že dojde k obnovení předchozího stavu (restitutio in integrum). V autorském zákoně je zakotven v § 40 odst. 1 písm.
d) a zajímavostí je, že existence tohoto nároku není přímo závislá na existenci
rušebního jednání. Do autorského práva v tomto případě zasahuje samotný
hmotný nosič autorského díla, který je pouze výsledkem jiného neoprávněného
zásahu. Autor se domáhá stažení takového hmotného předmětu z trhu nebo
jeho zničení. Autorský zákon nabízí 4 příklady nároků, které se vztahují k hmotným předmětům, avšak jedná se o výčet demonstrativní. Nelze proto vyloučit
ani nároky ve vztahu k nehmotným formám užití děl

133.

Uvedené ustanovení

odkazuje též na speciální úpravu technických prostředků ochrany zakotvenou v
§ 43 odst. 2 AZ, kde je stanoveno oprávnění autora domáhat se stažení, zničení nebo odstranění určitých zařízení, výrobků nebo součástek sloužících k obcházení technických prostředků ochrany či k neoprávněnému pořizování rozmnoženin a napodobenin. Můžeme zde tedy hovořit i o úpravě jakési zákonné
prevence

134.

Vzhledem ke své povaze může restituční nárok v určitých případech zasahovat i do práv třetích osob, ačkoliv ty se porušujícího jednání nedopustily.
Do ustanovení § 40 odst. 2 AZ se tak promítá zásada proporcionality, když stanoví aplikační pravidlo, že ochranné prostředky restitučního nároku musí být
přiměřené závažnosti porušení práva a též musí být při aplikaci přihlédnuto k
zájmům třetích osob, jakými jsou spotřebitelé a dále osoby jednající v dobré
víře. Právo přiměřenosti restitučního nároku se do AZ dostalo novelou, a to zák.
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č. 216/2006 Sb., který je promítnutím směrnice č. 2004/48/ES (dále jen ,,Směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví”) 135.

4.1.5 Satisfakční nárok
Pod písmenem e) v ustanovení § 40 odst. 1 AZ nalezneme nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. Zákon
výslovně jmenuje omluvu a dále zadostiučinění v penězích v případě, že by se
omluva jevila jako nedostatečná. Nevylučuje však další formy zadostiučinění
136.

Je třeba si uvědomit, že se nejedná o právo na náhradu škody nebo ušlého

zisku, které autorský zákon přiznává v odstavci 4 téhož paragrafu, nýbrž o zákonnou platformu pro náhradu nemajetkové újmy ve smyslu § 2894 odst. 2 OZ.
Soud při stanovení výše peněžitého zadostiučinění přihlédne zejména k závažnosti vzniklé nemajetkové újmy a k okolnostem, za kterých k neoprávněnému
zásahu došlo. Přiznání výše nároku by však nemělo být přímo závislé na hmotné škodě, jelikož tento morálně satisfakční nárok nelze zaměňovat s nárokem
reparačním a poškozený by měl být uspokojen především nehmotně (můžeme
tak usuzovat z přednostního zadostiučinění omluvou). Na druhou stranu to neznamená, že k způsobené hmotné škodě nemůže soud přihlédnout.

4.1.6 Zvláštní zápůrčí nárok
Poslední jmenovaný žalobní nárok jmenovaný v § 40 odst. 1 písm. f) AZ
spočívá v právu autora domáhat se, aby bylo zakázáno poskytování služby využívané třetími osobami k porušování či ohrožování autorova práva. Rozdíl tohoto nároku oproti výše zmiňovaným je v pasivní věcné legitimaci subjektů, na
nichž se autor nároku domáhá, jelikož v tomto případě nesměřuje nárok proti
rušitelům nebo ohrozitelům, ale proti jiným osobám, které jsou evropským prá-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o
dodržování práv duševního vlastnictví
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vem označovány za ,,prostředníky”

137.

Neoprávněný zásah se tedy uskutečňu-

je prostřednictvím těchto osob a odpovědnost prostředníka má akcesorickou
povahu k odpovědnosti původního rušitele nebo ohrozitele.

4.1.7 Nárok na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení
Ustanovení § 40 odst. 4 AZ stanoví, že vznikem odpovědnosti dle autorského zákona není dotčena odpovědnost za náhradu skutečné škody, nebo náhrady škody formou ušlého zisku a vydání bezdůvodného obohacení dle
zvláštních právních předpisů

138.

Zmiňované nároky upravuje občanský zákoník

a jeho ustanovení se proto použijí i na promlčecí lhůty těchto práv. U obou institutů je subjektivní promlčecí lhůta 3 roky a objektivní 10 let. Délka objektivních
lhůt se u obou institutů prodlužují na 15 let v případě zavinění ve formě úmyslu.
Co se týče náhrady škody ve formě ušlého zisku má poškozený na výběr, zda chce prokazovat skutečnou výši ušlého zisku dle občanského zákoníku, nebo zda využije možnosti speciální úpravy v autorském zákoně. Autorský
zákon

139

totiž autorovi umožňuje domáhat se náhrady ušlého zisku ve výši od-

měny obvyklé za získání takové licence v době, kdy bylo s dílem neoprávněně
nakládáno. U bezdůvodného obohacení pak stejné ustanovení ve větě druhé
stanoví zvláštní metodiku určení výše bezdůvodného obohacení osoby, která s
dílem neoprávněně nakládala bez potřebné licence, a to ve výši dvojnásobku
obvyklé ceny licence. Soudu je v těchto situacích ponecháno moderační právo,
a chybí-li při neoprávněném užití přímý úmysl rušit práva autora, může snížit
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§ 40 odst. 4 věta první za středníkem AZ
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úhradu tak, aby její výše nebyla v rozporu s dobrými mravy

140.

Nároky dle AZ a

nároky vyplývající z OZ na základě odkazovacího ustanovení lze uplatnit souběžně (přípustný je dokonce i souběh náhrady škody a vydání bezdůvodného
obohacení, a to dle stejného postupu jako mimo oblast autorského práva).
Způsobení majetkové škody, resp. újmy na jmění

141,

je občanskoprávní

delikt, u kterého se vyžaduje zavinění. Tomu, kdo škodu způsobí, vznikne povinnost ji nahradit. Naproti tomu bezdůvodné obohacení je postaveno na principu objektivní odpovědnosti, zavinění se zde zkoumat nebude, jelikož chybí. Při
způsobení majetkové škody samo o sobě nedochází k obohacení škůdce, na
rozdíl od kvazideliktu bezdůvodného obohacení, pro které je obohacení imanentní vlastností, jak to vyplývá z jeho samotného názvu. V případě, že by jedním skutkem škůdce způsobil škodu a zároveň se na cizí účet obohatil, jednalo
by se o jednočinný souběh těchto dvou institutů, který není zrovna běžný. U
obou protiprávních jednání však nalezneme i shodné pojmové znaky, jakými
jsou bezdůvodnost a způsobení majetkové újmy.
K uplatnění obou zmiňovaných nároků byl dle původního znění AZ aktivně věcně legitimován též kolektivní správce

142,

když mu byla v § 100 odst. 1

písm. i) AZ stanovena povinnost se jich domáhat s péčí řádného hospodáře,
odborně a v rozsahu oprávnění uděleného ministerstvem kultury, vlastním jménem a na účet zastupovaných nositelů práv. Nové znění AZ aktivní věcnou legitimaci pro vymáhání těchto práv kolektivním správcům ponechává ve stejném
rozsahu uvedeném však v § 99 odst. 1 písm. b) AZ. V původním znění AZ byla
v úvodní větě ustanovení § 100 stanovena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře expressis verbis, kterou novela AZ vypustila. Na kolektivního správce
se však povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře dále vztahuje, neboť

CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání.
Praha : C. H. Beck, 2012 str. 80
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§ 2984 odst. 1 OZ
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kolektivní správě autorských práv se bude autor věnovat v následující kapitole 5

58

jde o obecně závazné pravidlo při správě cizího majetku stanovené v § 159
odst. 1 OZ.

143

Ačkoliv je dle obecného ustanovení občanského zákoníku v § 2951 zakotveno, že škoda se přednostně nahrazuje uvedením v předchozí stav, povaha
duševního vlastnictví možnost takovéto naturální restituce neumožňuje

144.

Škůdce je tedy nucen nahrazovat škodu v penězích. V případě vzniku trestní
odpovědnosti škůdce v souvislosti se způsobením škody se poškozený na základě svého návrhu může připojit k trestnímu řízení v podobě adhezního řízení.
Adhezní řízení se stává součástí řízení trestního, není nijak odděleno a v rámci
trestního řízení vede soud navíc dokazování pro objasnění okolností podstatných pro rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové
újmy a vydání bezdůvodného obohacení, za dodržování pravidel hmotného
práva soukromého

145 .

V rámci tohoto řízení však poškozený musí dle § 43

odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu své nároky na náhradu škody vyjádřit v penězích, jelikož uvedení v předchozí stav podle ustanovení § 2951 OZ
není možné. U vydání bezdůvodného obohacení však toto omezení neplatí a
lze se kromě peněz dožadovat i určité věci. 146 Aby mohlo být rozhodnuto o nárocích poškozeného v adhezním řízení, musí soud o hlavní věci rozhodnout
rozsudkem nebo trestním příkazem. O nárocích poškozeného pak následně
soud rozhodne buď tak, že je přizná, nebo ho s jeho nárokem (případně se
zbytkem jeho nároku) odkáže na občanskoprávní řízení či řízení před jiným příslušným orgánem. Při rozhodování je přitom vázán požadovanou výší nároků
poškozeného a nemůže se od ní odchýlit, i kdyby podklady pro rozhodnutí nasvědčovaly částce výrazně vyšší. Účelem adhezního řízení je zejména zrychlení a zjednodušení rozhodování o nárocích poškozeného souvisejících s projed-

srov. zvláštní část Důvodové zprávy k zák. 102/2017 Sb., k bodu 64, k Dílu 4, k Oddílu 6
143

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk,
2006. str. 72 až 73 ISBN 80-7239-198-4.
144

DRAŠTÍK, A., FENYK, J. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2017, str. 275
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Ibid. str. 276
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návaným trestným činem tím, že je poškozený ušetřen dalšího řízení občanskoprávního. S jistotou přiznání nároků v adhezním řízení však nelze počítat, a
tak i po proběhlém řízením trestním bývá často poškozený přinucen bránit svá
práva proti neoprávněným zásahům civilněprávními žalobami.
Kvazideliktu bezdůvodného obohacení se dle § 2991 odst. 1 občanského
zákoníku dopustí ten, kdo se bez spravedlivého důvodu obohatí na úkor jiného.
Odstavec 2 tohoto ustanovení pak pro upřesnění dodává, že bezdůvodně se
obohatí zejména ten, kdo získá majetkový prospěch protiprávním užitím cizí
hodnoty. Ten, kdo zmiňovaným způsobem poškozeného ochudí, je povinen mu
vydat, oč ho připravil. Pro účely této práce je třeba jmenovat jako příklad zejména neoprávněné užívání díla bez smluvní nebo zákonné licence, a tedy
obohacení se z důvodu nezaplacení odměny autorovi za takové užití. Důvodem
pro problematiku bezdůvodného obohacení je třeba rozumět důvod právní, tedy
dostatečný důvod, který podle platného práva způsobuje právní následky

147.

K

bezdůvodnému obohacení totiž dochází kdykoliv při užívání cizího vlastnictví
bez právního důvodu. Specifikum tohoto nároku spočívá v tom, že jej lze uplatnit jak vedle náhrady škody, tak vedle satisfakčního nároku.
Práva na ochranu proti zásahu do svých práv ale nejsou přiznána pouze
samotnému autorovi nebo osobě, na kterou autorské právo přešlo. Ustanovení
§ 41 AZ výrazně posiluje postavení osob, které smluvně nabyly výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (držitelé výhradní licence), nebo kterým byl výkon
tohoto oprávnění svěřen ze zákona (např. práva zaměstnavatele u zaměstnaneckého díla dle § 58 AZ). Tyto osoby jsou aktivně věcně legitimovány uplatnit
nároky dle § 40 odst. 1 písm. b) až d) a f) a odst. 3 a 4 AZ. Novela AZ doplnila
aktivní věcnou legitimaci osob uvedených v § 41 o zvláštní zápůrčí nárok v písmenu f), ale zejména se tyto osoby mohou nově domáhat nároku na přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy, pokud půjde o zásah do majetkových práv autorských. Aktivní věcná legitimace autora domáhat se nároku na
přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy způsobené zásahem do

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2016. 154 s.
147
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osobnostních práv autorských, včetně nároku na uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka sporu dle § 40 odst. 3 AZ, zůstává nedotčena.
Osoby vypočtené v § 41 AZ mohou tedy namísto samotného autora podat žalobu zdržovací, žalobu na sdělení informací, žalobu odstraňovací a dále
také žaloby na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení dle OZ.
Děje se tak proto, že autorova práva na ochranu proti neoprávněným zásahům
se udělením výhradní licence přesouvají na držitele této licence v rozsahu ujednaném touto licencí. Autorovi zůstávají ostatní majetková práva, které jsou
mimo rozsah jím udělené licence, a dále osobnostní práva, která ani licencí
převést nelze

148.

Též autorovi zůstává již zmiňované právo domáhat se uveřej-

nění rozsudku na náklady účastníka, který neuspěl ve sporu s autorem v souvislosti s jiným jeho uplatňovaným nárokem. Toto kogentní ustanovení má za úkol
odstranit rozpory soudní praxe v otázkách týkajících se aktivní věcné legitimace
žalobce

149.

Ochrana proti neoprávněným zásahům do autorských práv je při-

znána i spoluautorům v § 8 odst. 4 AZ a ochrany před ohrožením nebo porušením se může domáhat i každý z nich samostatně. Též jim náleží zvláštní soudní
ochrana (v souvislosti s požadavkem jednomyslnosti spoluautorů při nakládání
s dílem) proti spoluautorovi, který bezdůvodně brání ostatním nakládat s dílem.

4.1.8 Ochrana a vymáhání jiných práv duševního vlastnictví
Vzhledem k tématu práce je vhodné obsáhnout ochranu oprávněných
osob před neoprávněnými zásahy v rámci duševního vlastnictví obecně. Nabízí
se proto srovnání současné ochrany práv autorských s ochranou práv z průmyslového vlastnictví spadajících též do oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Jednotlivá průmyslová práva neupravuje jeden předpis jako v případě práv autor-

právo na určení autorství (§ 40 odst. 1 písm a) AZ), právo na omluvu či přiměřené
zadostiučinění v penězích (§ 40 odst. 1 písm e) AZ)
148

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. str. 447 Velké
komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
149
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ských, a jejich úprava je tak roztříštěna do více předpisů 150. Naproti tomu úprava vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se řídí společným předpisem, a to
zákonem č.221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen
jako ,,ZVPPV”), který do našeho právního řádu zapracoval Směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví

151.

Koncepce úpravy přijatá v oblasti průmyslo-

vých práv má v oblasti majetkových nároků jistá specifika oproti úpravě autorskoprávní v AZ a zároveň se více blíží koncepci stanovené právě v této směrnici. Částečně je to dáno i tím, že ZVPPV byl přijat v návaznosti na Směrnici o
dodržování práv z duševního vlastnictví, kdežto současný autorský zákon o několik let dříve

152.

ZVPPV přiznává aktivní věcnou legitimaci k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vlastníkům nebo majitelům průmyslových práv a také osobám
oprávněným dle zvláštního předpisu užívat průmyslová práva, kterými jsou zejména nabyvatelé licence a profesní organizace ochrany práv řádně uznávány
jako organizace oprávněné zastupovat vlastníky či majitele průmyslových práv v
zemi původu. Nabyvatelé licence ale mohou vymáhat práva z licence jen se
souhlasem vlastníka nebo majitele práva. V případě jejich nečinnosti (jestliže ve
lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva
nezahájí vlastník či majitel práva řízení o porušení nebo ohrožení práva sám)
se souhlas nevyžaduje. Oprávněným osobám z průmyslových práv přísluší podobné nároky a práva jako osobám oprávněným z práv autorských.
V § 3 ZVPPV je stanoveno právo na informace, jež zakotvuje oprávnění
žádat po konkrétních subjektech, které se zákonem stanoveným způsobem podílejí na porušování práv z průmyslového vlastnictví, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo z průmyslového

vynálezy a zlepšovací návrhy jsou upraveny zák. č. 527/1990 Sb., průmyslové vzory jsou upraveny zák. č. 207/2000 Sb., ochranné známky upravuje zák. č. 441/2003
Sb., atd.
150

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o
dodržování práv duševního vlastnictví
151

srov. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, který vstoupil v platnost dne 7. dubna
2000 a zák. č. 221/2006 Sb., který vstoupil v platnost dnem jeho vyhlášení dne 26.
května 2006
152
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vlastnictví. Tímto povinným subjektem může být i samotný porušovatel práv z
průmyslového vlastnictví

153.

Právo na informace, resp. informační nárok, upra-

vuje též autorský zákon v § 40 odst. 1 písm. c). Významný rozdíl úprav lze však
spatřovat v tom, že práva na informace se dle ZVPPV je možné domáhat návrhem u soudu v samostatném soudním řízení, pokud povinný subjekt neposkytl
informaci dobrovolně v přiměřené lhůtě

154.

Úprava v AZ ho naproti tomu vnímá

pouze jako jeden dílčí nárok při hrozícím nebo dokonaném neoprávněném zásahu.
Ustanovení § 4 ZVPPV obsahuje současně zdržovací (negatorní) a odstraňovací (restituční) nárok. Odstraňovací nárok bude realizován podobným
způsobem jako v autorském zákoně, a to zejména stažením neoprávněného
výrobku z trhu, trvalým odstraněním nebo zničením neoprávněného výrobku,
anebo stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení, které souvisely s činnostmi ohrožujícími nebo porušující práva práva k
průmyslovému vlastnictví.
Podobně jako v případě neoprávněného zásahu do autorských práv, má
oprávněná osoba dle § 5 ZVPPV právo domáhat se náhrady škody, vydání
bezdůvodného obohacení a v případě, že jí byla způsobena nemajetková újma,
též přiměřeného zadostiučinění, jenž může spočívat i v peněžitém plnění. Místně příslušným soudem pro rozhodování sporů o nárocích vyplývajících z průmyslového vlastnictví je dle § 6 téhož zákona Městský soud v Praze. Podstatný
rozdíl oproti autorskoprávní úpravě lze spatřovat i zde, v oblasti výpočtu majetkových nároků při porušování práv duševního vlastnictví.
Transpozice článku 13 Směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví, jenž se týká náhrady škody, proběhla v oblasti autorských práv jen velmi
opatrně a jejím výsledkem je vlastně pouze ustanovení § 40 odst. 4 AZ. Ze zmiňovaného článku směrnice vyplývá, že poškozený se v případě neoprávněného
zásahu do svých práv může domáhat náhrady škody buď v tzv. standardní výši
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky února, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011
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§ 3 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb.
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nebo alternativně dle paušální konstrukce

155,

přičemž obě tyto konstrukce se

užijí na porušovatele, který věděl nebo rozumně vědět měl, že vykonává činnost, jenž porušuje práva. Možnost využití tzv. paušální konstrukce při stanovení náhrady škody přitom přichází v úvahu ve ,,vhodných případech”

156

a odvíjí

se od takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplaceny, kdyby porušovatel práv požádal o udělení
oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví. Druhý odstavec
článku 13 Směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví dále uvádí, že
členské státy mohou stanovit, že soudy mohou nařídit náhradu zisků nebo
škod, které mohou být předem stanoveny, jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv. Je vhodné
dodat, že pojem škoda je v této směrnici třeba chápat jako pojem zastřešující i
ostatní majetkové nároky (tj. skutečnou škodu, ušlý zisk, nemajetkovou újmu a
bezdůvodné obohacení) 157. Úprava ve Směrnici o dodržování práv z duševního
vlastnictví tedy rozlišuje různé způsoby zavinění. První situací je, když porušovatel vykonával činnost, o níž věděl nebo rozumně vědět mohl, že porušuje
práva. Ta je přirozeně závažnější. Druhou je pak situace, kdy porušovatel při
vykonávání činnosti nevěděl a ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušování práv. Oba způsoby zavinění, včetně standardní a alternativní konstrukce
transponoval i ZVPPV

158.

Naproti tomu autorský zákon na principy stanovení

výše stanovené Směrnicí o dodržování práv z duševního vlastnictví nepřistoupil
a překvapivě přiznává nositelům práv výrazně silnější postavení. U nároku na
vydání bezdůvodného obohacení přiznává vždy dvojnásobek odměny, která by
byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s díAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2011. str. 64. ISBN
978-80-87975-58-9.
155

čl. 13 odst. 1 písm b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne
29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví
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Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2011. str. 64. ISBN
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§ 5 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z duševního vlastnictví
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lem

159 ,

a nebere v úvahu situaci, kdy porušitel nevěděl a ani rozumně vědět

nemohl, že vykonává činnost, která porušuje práva. Autorský zákon na rozdíl od
ZVPPV nereflektuje ani princip souhrnné náhrady škody skrze paušální balíček,
resp. náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění.

4.2 Veřejnoprávní důsledky neoprávněného užití
Některé neoprávněné zásahy do autorských práv vykazují vyšší míru
společenské škodlivosti, a tak zájem na stíhání a potrestání osob, které se jich
dopouští, má i sám stát. Jedná se o situaci, kdy soukromoprávní prostředky
ochrany práv nepostačují. Veřejnoprávní odpovědnost osob je nezávislá na té
soukromoprávní, a proto mohou obě tyto odpovědnosti existovat vedle sebe.
Autorský zákon v § 105 dokonce výslovně stanoví, že ochrana děl podle práva
autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními předpisy. V praxi půjde o
situaci, kdy kromě uplatnění autorova nároku u civilního soudu, se s osobou,
jenž neoprávněně zasáhla do jeho práv, povede správní nebo dokonce trestní
řízení. Dle nálezu Ústavního soudu

160

by se měla aktivně věcně legitimovaná

osoba v první řadě bránit soukromoprávními prostředky ochrany podle zásady
vigilantibus iura. Teprve při jejich neúčinnosti a nedostatečnosti by se měla dovolávat veřejnoprávních prostředků a žádat, aby byly uplatněny sankce správní.
Trestních sankcí se lze domáhat až v rámci trestní odpovědnosti ve smyslu zásady subsidiarity trestní represe

161

jakožto prostředku ultima ratio, jelikož se

jedná o prostředek nejvíce zasahující do základních lidských práv pachatele, a
stát by tak měl být zdrženlivý s jejich použitím.
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§ 40 odst. 4 věta druhá zák. č. 121/2000 Sb.
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Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2005, sp. zn. I. ÚS 69/06
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§ 12 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku
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4.2.1 Správněprávní odpovědnost v autorském právu
Správněprávní odpovědností se tradičně rozumí odpovědnost fyzické
nebo právnické osoby za správní delikty. Pojem správní delikt právní řád nedefinuje, nicméně dle literatury se jedná o protiprávní jednání, jehož znaky jsou
stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou
správního práva

162.

Původní znění AZ rozlišovalo v hlavě šesté v systému

správních deliktů přestupky páchané fyzickými osobami (§ 105a AZ) a správní
delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 105b AZ), kdy obě ustanovení obsahovaly naprosto totožné skutkové podstaty.
Pro účely tohoto oddílu je potřeba uvést, že kromě již mnohokrát zmiňované novely AZ, zasáhla Hlavu VI autorského zákona upravující správněprávní
odpovědnost v autorském právu další novela, a to zák. č. 183/2017 Sb. Jejím
účelem je s účinností od 1. 7. 2017 do AZ promítnout terminologické změny
související s účinností nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen ,,ZOP” nebo ,,zákon o odpovědnosti za přestupky”), který nahrazuje dosavadní přestupkový zákon 163.
Zákon o odpovědnosti za přestupky ruší především momentální rozdvojenou úpravu správních deliktů na přestupky a jiné správní delikty, když stanoví,
že na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle
tohoto zákona […]

164

Stejný zákon pak v Části druhé Hlavě III a IV výslovně

zavádí odpovědnost právnických osob a podnikajících fyzických osob za přestupek. Též zavádí jinou dobu zániku odpovědnosti za přestupky. Jde-li o přestupek s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč, délka promlčecí doby se
prodlužuje na 3 roky (po změně výše pokuty v novele AZ tedy změna délky
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2012. str. 423 Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3.
162

163

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ 112 odst. 1 věta první zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich
164

66

promlčecí doby zasáhne všechny přestupky v § 105a odst. 1 AZ). Na přestupky
a jiné správní delikty se ode dne účinnosti ZOP proto hledí jako na přestupky, a
na řízení o všech těchto přestupcích se užijí ustanovení Části třetí téhož předpisu. Původní přestupkový zákon

165

upravoval řízení o přestupcích fyzických

osob, včetně těch autorskoprávních uvedených v ustanovení § 105a AZ. Na řízení o jiných správních deliktech dle § 105b AZ a na nové skutkové podstaty
správních deliktů uvedených v § 105ba AZ a 105bb AZ se subsidiárně použil
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

166.

Současné úprava v ZOP rozumí přestupkem společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje
znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin
vely

168

167.

Po účinnosti poslední no-

rozlišuje autorský zákon přestupky páchané fyzickými osobami, podni-

kajícími fyzickými osobami a právnickými osobami. Přestupky nepodnikajících
fyzických osob jsou postaveny na subjektivní odpovědnosti a zásadě zavinění,
ať již ve formě úmyslu (přímého nebo nepřímého) nebo nedbalosti (vědomé i
nevědomé)

169.

Pachatel přestupku se tak vždy musí dopustit zaviněného proti-

právního jednání.
U přestupků právnických osob a přestupků podnikajících fyzických osob,
jenž nahrazují kategorii jiných správních deliktů, je odpovědnost založena na
principu objektivním. Zavinění se nezkoumá, jelikož pachatelé (právnické a
podnikající fyzické osoby) těchto přestupků nenesou odpovědnost za zavinění,
ale za následek. Autorský zákon u těchto osob však připouští možnost liberace
170.

V případě, že tyto osoby prokáží, že vynaložily veškeré úsilí, které bylo

možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránily, za správní delikt

165

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

166

část druhá a třetí zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu

167

§ 5 zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

168

zák.č. 183/2017 Sb.

169

§ 15 zák.č. 250/2016 Sb.

170

§ 105c odst. 1 AZ
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neodpovídají. Pokud tedy soud uzná, že zde byly dány liberační důvody, osoba
se z odpovědnosti se vyviní.
Novela AZ přidává ve smyslu ZOP skutkové podstaty přestupků
právnických a podnikajících fyzických osob, dále stanoví rozdílně výši pokut, ale
především zavádí naprosto nový institut přestupků kolektivních správců v §
105ba a přestupků nezávislých správců práv v § 105bb. Nicméně nadále platí,
že přestupky právnických a podnikajících fyzických osob mají s přestupky fyzických osob shodné skutkové podstaty. Přestupku se fyzická osoba, právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí tím, že:
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový

záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43
odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1 AZ, nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní
oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6 AZ.
Tyto skutkové podstaty byly již obsaženy v odst. 1 písm. a) až c) paragrafů 105a a 105b AZ. Novela AZ výčet skutkových podstat právnických a podnikajících fyzických osob v § 105b odst. 1 AZ ještě rozšiřuje o další tři, kterými
jsou:
d) vykonávání kolektivní správy bez uděleného oprávnění podle § 96a AZ,
e) neoznámení skutečnosti podle § 101f odst. 2 AZ, nebo
f)

nepřihlášení se k evidenci jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv podle § 104 odst. 2 AZ.
Novela AZ, jak již bylo předestřeno výše, se dotkla odstavce 2 ustanove-

ní § 105a i 105b a změnila nebo doplnila výši některých pokut, kdy např. za
nově upravený přestupek právnických a podnikajících fyzických osob podle §
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105b odst. 1 d) AZ lze uložit pokutu až ve výši 500 000 Kč. U přestupku fyzických osob v ustanovení § 105a odst. 1 písm c) AZ pak změnila maximální výše
pokuty na 100 000 Kč.
Ohledně všech autorskoprávních správních deliktů stanovil původní AZ
jako lex specialis v § 105c odst. 4 místní a věcnou příslušnost správního řízení
v prvním stupni pro obecní úřady obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je delikt spáchán. Nové znění AZ v § 105c odst. 4 písm. a)
ponechává stejnou místní a věcnou příslušnost správního řízení pro autorskoprávní přestupky a pro správní delikty podle § 105b odst. 1 písm. a) až c) AZ.
Všechny ostatní správní delikty pak projednává ministerstvo kultury dle § 105c
odst. 4 písm. b) AZ. U správních deliktů je vždy třeba posoudit, zda nejde o
úmyslné jednání vyšší společenské nebezpečnosti a neoprávněný autorskoprávní zásah nesplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu.

4.2.2 Trestněprávní odpovědnost v autorském právu
Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze
uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

171

Jak již bylo zmíněno

výše, lze trestněprávní prostředky ochrany uplatnit až jako jako prostředek ultima ratio, dosahuje-li protiprávní jednání pachatele opravdu vysoké společenské
škodlivosti a použití jiných opatření se nejeví jako dostačující pro nápravu takového jednání a potrestání pachatele. Trestným činem je protiprávní čin, který je
za trestný označen zák. č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem (dále jen ,,trestní
zákoník” nebo ,,TZ”).
Povinnost upravit trestné činy v oblasti porušování práv k duševnímu
vlastnictví, resp. trestní řízení o nich, ukládá České republice mimo jiné dohoda
TRIPS
171

172.

Na vnitrostátní úrovni je upravuje trestní zákoník v hlavě VII mezi

§ 12 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

čl. 61 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je jednou
z příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – viz sděl. č. 191/1995
Sb., (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
172
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hospodářskými trestnými činy v ustanoveních § 270 a § 271. K naplnění skutkových podstat zmiňovaných trestných činů není potřeba získání prospěchu
nebo způsobení škody. Autorskoprávní trestné činy jsou dokonány již samotným
neoprávněným zásahem do chráněných autorských práv. Z ustanovení

173

trestního zákoníku vyplývá, že je trestný i pokus takového protiprávního jednání, které směřuje k neoprávněnému zásahu, příprava však trestná není. Ohledně pachatelů autorskoprávních trestných činů je vhodné zmínit, že je může
spáchat i právnická osoba za podmínek stanovených v § 8 zák. č. 418/2011, o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V tomto případě se
tedy neuplatní výjimka z právní odpovědnosti právnických osob, která vyplývá z
§ 7 téhož ustanovení.
Ustanovení § 270 TZ obsahuje skutkovou podstatu trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Tento trestný čin spočívá v neoprávněném zásahu nikoli nepatrném do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či
zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo
databázi. Za neoprávněný zásah stanovený v základní skutkové podstatě hrozí
pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí
věci. V kvalifikované skutkové podstatě může být pachatel potrestán odnětím
svobody na 3 až 8 let. Vedle toho mohou být pachateli uloženy i jiné tresty,
např. propadnutí věci které bylo ke spáchání trestného činu užito. Uvedené
ustanovení blíže nespecifikuje formu neoprávněného zásahu, lze se ovšem
domnívat, že půjde o jakékoliv jednání, které bude v rozporu oprávněným užitím, půjde-li zároveň o zásah nikoli nepatrný. Zda skutečně došlo k vyššímu než
nepatrnému zásahu je třeba zkoumat z různých hledisek, zejména z okolností
každého případu, formy a intenzity zásahu, způsobu a následků zásahu. Nelze
proto bez dostatečné úvahy označit za nikoli nepatrný zásah jakékoliv jednání
přesahující částku 5 000 Kč 174.

173

§ 21 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

za nikoli nepatrný zásah lze např. považovat zásah, při kterém pachatel způsobil
autorovi na škodu na majetkových právech dosahující částky nejméně 5 000 Kč dle §
138 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku
174
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Ustanovení § 270 TZ je trestně právní norma s blanketní dispozicí, kterou trestní zákoník odkazuje na ustanovení autorského zákona. Jen ustanovení
AZ totiž vymezují jednotlivé způsoby oprávněného užití díla, dle nichž lze teprve
a contrario vymezit ty neoprávněné pro účely trestního řízení. Pro spáchání tohoto trestného činu se vyžaduje úmysl pachatele, který se musí alespoň v hrubých rysech vztahovat na pachatelovo vědomí, že nakládá s dílem, jakožto výsledkem tvůrčí činnosti autora 175.
Nejvyšší soud ve svém judikátu

176

označil v souvislosti s ustanovením §

270 trestního zákoníku za neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv
autora jednání spočívající v tom, že administrátor za pomoci tzv. hostingu umísťoval na své internetové stránky tzv. embedded linky, skrze které umožnil komukoli nezávisle na místě a čase prostřednictvím těchto internetových stránek
dostat se neoprávněně formou odkazu k rozmnoženinám autorských děl umístěných na externích serverech, ačkoliv k takovému jednání neměl souhlas nositelů autorských práv. Tím se dopustil porušení autorských práv k jednotlivým
dílům a porušení práva na sdělování díla veřejnosti dle § 18 odst. 1, 2 AZ
Jako druhou skutkovou podstatu trestného činu trestní zákoník uvádí padělání a napodobení díla výtvarného umění v § 271. Oproti předchozí skutkové
podstatě je ve vztahu speciality s konkrétněji vymezenou objektivní stránkou, jíž
je jednání spočívající v padělání nebo napodobení, a objektem, kterým jsou
pouze díla výtvarného umění. Jde o protiprávní jednání spočívající v padělání
výtvarného díla nebo napodobení výtvarného projevu. Jedná se také o úmyslný
trestný čin a pachateli musí být prokázán tzv. padělatelský úmysl, tedy aby jím
vytvořené dílo bylo považováno za původní dílo takového autora. Literatura rozumí paděláním obecně jakoukoli činnost, kterou má předmět na nějž se vztahuje, nabýt vzhled a budit dojem pravého předmětu 177.
k § 270, VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem k 1.8.2011. 1. vyd. Olomouc ANAG 2011. ISBN 978-80-7263-677-8
175

176

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2013, sp. zn. 8 Tdo 137/2013

DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. str.
2147 Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4.
177
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5. Kolektivní správa autorských práv
Kořeny kolektivní ochrany sahají až do osmnáctého století ve Francii,
kde byla založena první autorská společnost (Bureau de la législation dramatique), která nebyla pouze profesním sdružením, ale aktivně usilovala o uznání
práv autorů k jejich dílům. Kolektivní správa ve své plně vyvinuté podobě se
však zrodila až v polovině 19. století po soudním sporu skladatelů Paula Henriona, Victora Parizota a textaře Ernesta Bourgeta s pařížským varieté Ambassadeurs
jich děl

178,

179.

ve kterém bylo rozhodnuto o přiznání odměny autorům za užití je-

Vzhledem k pozitivnímu výsledku sporu autoři uznali, že pro případ-

né další spory je nezbytné sdružovat se a uplatňovat svá práva kolektivně. To
vedlo ke vzniku Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM), jejímž účelem bylo vybírání autorskoprávních odměn. Tyto události
odstartovaly vývoj v oblasti kolektivní správy práv a vznik další spousty podobných institucí až nakonec došlo v roce 1926 k založení Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů CISAC (Conféderation internationale des sociétés d’auteurs et de composieurs).
V našem právním řádu nebyla kolektivní správa autorských práv dostatečně zakotvena až do roku 1921, kdy Československo podepsalo Bernskou
úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886. První kolektivní
správce na našem území však vznikl již v roce 1919 jako Ochranné sdružení
československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních v Praze.
Sdružení poskytovalo ochranu právům uvedeným v rakouském autorském zákoníku

180.

Obecně lze tedy konstatovat, že vznik moderní kolektivní správy

souvisel s obtížným postavením autorů v případě nároku domáhat se ochrany
svých majetkových práv. Autoři byli mnohdy ochuzeni o odměny, které jim nále-

revue du Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Œuvres Littéraires
et Artistiques, str. 298 (součástí dokumentů WIPO)
178

HARTMANNOVÁ, Dagmar. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s
právem autorským. Praha: Linde, 2000. str. 11 ISBN 80-7201-218-5.
179

180

zák. č. 197/1895 ř.z.
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žely za užití výsledků jejich tvůrčí činnosti. Tato situace musela nevyhnutelně
vést k tomu, že se autoři za účelem ochrany svých práv začali sdružovat se
společným cílem vytvořit efektivní systém kontroly, který by aktivně dohlížel na
užívání jejich děl, dodržování ostatních práv a zároveň vytvořil funkční aparát,
jenž by je kolektivně zastupoval v případech sporů vzniklých z porušení těchto
práv. Vznik kolektivních správců je tedy jakési vyústění již neúnosné situace a
realizace čistě soukromoprávních požadavků samotných autorů, nikoli o výsledek autoritativního rozhodnutí veřejné moci 181.

5.1 Kolektivní správa v ČR
V současné době je v České republice vedeno šest kolektivních správců
autorských práv a práv souvisejících. Ohledně úpravy kolektivní správy v autorském zákoníku je na úvod důležité zmínit, že úpravy kolektivní správy práv v
hlavě IV AZ se naprosto zásadním způsobem dotkla novela AZ. Nové znění AZ
z důvodu implementace směrnice 2014/26/EU zrušilo mimo jiné dosavadní hlavu IV AZ a nahradilo ji a doplnilo množstvím ustanovení právě v souladu s touto
směrnicím. Nová úprava AZ rovněž zohledňuje terminologii nového občanského
zákoníku

182,

1964

Vzhledem k tématu práce nabídnou následující odstavce vhlédnutí do

183.

jelikož původní znění AZ vycházelo z občanského zákoníku z roku

problematiky kolektivní správy jen okrajově a v rozsahu, který je nezbytný k pochopení navazující problematiky úlohy kolektivního správce v případech neoprávněných užití autorských děl a z toho vzniklých sporů.

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. str. 23 Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9.
181

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
182

183

zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
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5.1.1 Pojem kolektivní správy
Kolektivní správa je definována v ustanovení § 95 odst. 1 nového znění
AZ jako plná správa majetkových práv autorských nebo práv souvisejících s
právem autorským nositelů práv k jejich zveřejněným nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům, zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům (dále jen „předmět ochrany“), která je vykonávána k jejich společnému
prospěchu. Při zákonné definici této činnosti nedošlo k žádným obsahovým
změnám, pouze terminologickému sladění s novým OZ. Nutno dodat, že definice je z hlediska českého jazyka ne zcela srozumitelně formulována. Definice
účelu kolektivní správy se též obešla bez obsahové změny, avšak oproti původnímu znění AZ je přesunuta do odst. 2 téhož ustanovení. Účelem kolektivní
správy tedy nadále je kolektivní uplatňování a ochrana majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování
předmětů těchto práv veřejnosti. V odstavci 3 tohoto paragrafu dále nalezneme
nezměněnou definici nositelů práv, kterými jsou osoby, jimž přísluší majetkové
právo autorské nebo majetkové právo související s právem autorským, nebo jim
podle autorského zákona přísluší výkon majetkových práv alespoň k dílu, nebo
mají z licenční smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného po celou dobu trvání majetkových práv, a to alespoň pro území České
republiky s právem poskytnout podlicenci. Opravdu nové znění je obsaženo v
odstavci 4 tohoto ustanovení, který vymezuje uživatele speciálně pro účely kolektivní správy jako osobu užívající předmět ochrany nebo jako osobu povinnou
platit odměnu podle AZ. Zvláštní část důvodové zprávy

184

dodává, že předmět-

né ustanovení tímto uživatelem nemyslí jen např. provozovatele rozhlasového a
televizního vysílání ve smyslu § 23 AZ či provozovatele veřejné hudební produkce, ale zdůrazňuje, že jde pro účely kolektivní správy o širší pojem zahrnují-

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k bodu
64, Dílu 1
184
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cí též subjekty, které předmět ochrany neužívají přímo, ale zároveň jsou dle AZ
povinni platit autorskoprávní odměny.

5.1.2 Subjekt kolektivní správy
Kolektivního správce jakožto subjektu kolektivní správy upravuje po novele AZ nové ustanovení § 95a odst. 1, jenž jím rozumí právnickou osobu tvořenou nositeli práv, která na základě uděleného oprávnění ke kolektivní správě
vykonává pro tyto nositele práv jako jediný nebo hlavní účel své činnosti kolektivní správu a která není založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti nebo která je řízena svými členy. Novela AZ v podstatě převzala dosavadní definici kolektivního správce v § 97 a doplnila ji o další definiční znaky ve
smyslu Směrnice o kolektivní správě

185,

jejíž implementaci provádí.

Kolektivní správce vykonává kolektivní správu na území České republiky
na základě oprávnění, které uděluje ministerstvo kultury a podmínky pro jeho
udělení i odnětí jsou nově upraveny v Hlavě IV Dílu 2 v § 96 až 96c AZ. Výjimku
obsahuje odstavec 2 § 95a AZ, který oprávnění ke kolektivní správě nevyžaduje
pro poskytování licencí k užití hudebních děl online pro území více než jednoho
členského státu EU nebo EHP (bude-li jedním z těchto „více států“ také ČR), a
to u kolektivního správce se sídlem v jiném členském státě EU nebo EHP (než
ČR).

186

Jedná se o promítnutí Hlavy III výše zmiňované Směrnice o kolektivní

správě.
Pro účely celé této kapitoly je vhodné též vymezit pojmy ,,nositel práv”
a ,,uživatel práv”. Pojmové vymezení nositele práv již nabízel původní autorský
zákon a novela tento pojem bez větších změn ponechala v ustanovení § 95,
avšak tentokrát mu vyčlenila samostatný odstavec 3., jenž nositelem práv roSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k
užití hudebních děl online na vnitřním trhu
185

Sněmovní tisk č. 704. Důvodová zpráva k zák. č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k bodu
64, Dílu 1
186
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zumí osobu, které přísluší majetkové právo autorské nebo majetkové právo
související s právem autorským, nebo podle tohoto zákona výkon majetkových
práv k dílu, a nebo ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně
spravovaného po celou dobu trvání majetkových práv a alespoň pro území ČR
s právem poskytnout podlicenci. Uživatelem pro účely kolektivní správy se pak
dle odstavce 4 téhož ustanovení rozumí osoba, jež užívá předmět ochrany
nebo která je povinna platit odměnu podle autorského zákona.

5.1.3 Výkon kolektivní správy
Dle § 97 odst 1 AZ vykonává kolektivní správce kolektivní správu pro nositele práv na základě písemné smlouvy nebo, pokud to stanoví autorský zákon,
i bez uzavření takové smlouvy. Odstavec 2 téhož ustanovení stanoví vztah speciality tohoto ustanovení o výkonu kolektivní správy v autorském zákoně k
obecným ustanovením o správě cizího majetku dle § 1400 an. OZ. Ustanovení
§ 97 AZ dále stanoví, že kolektivní správce vykonává kolektivní správu soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, ale na účet nositele práv,
přičemž výkon kolektivní správy není podnikáním. V rámci historického vývoje
lze rozlišovat dva základní druhy kolektivní správy

187,

a to dobrovolnou a po-

vinnou kolektivní správu. Nicméně pro účel uzavírání hromadných a kolektivních licenčních smluv (viz dále) zakotvuje autorský zákon v ustanovení § 97e
ještě třetí režim tzv. rozšířené kolektivní správy.
Prvním modelem je dobrovolná kolektivní správa označována též jako
smluvní, jelikož je založena na soukromoprávním oprávnění uděleném nositelem práv. Kolektivní správce není bez písemné smlouvy mezi ním a nositelem
práv oprávněn požadovat po uživatelích uzavření licenčních smluv nebo dokonce vymáhat nároky spojené s neoprávněným užitím děl. Ohledně nositelů
práv a předmětů ochrany vede kolektivní správce seznamy dle § 97c, které plní
důležitou informační úlohu pro potenciální uživatele. Ústřední povinností kolek-

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. str. 31 Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9.
187
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tivního správce nicméně je vybírat pro nositele práv příjmy z výkonu práv dle §
99 odst. 1 písm. a) AZ.
Naproti tomuto kontraktuálnímu modelu stojí model povinné kolektivní
správy, který náš autorský zákon nově upravuje v § 97d. Toto ustanovení nabízí
taxativní výčet práv, jejichž výkon přísluší pouze kolektivnímu správci. Jedná se
o práva týkající se sjednávání a výběru odměn, u kterých kolektivní správce
nemusí získat licenci k užití, ale postačuje sjednání a zaplacení odměny

188.

Nositelé těchto povinně spravovaných práv nemohou ani udělovat sami souhlas
prostřednictvím licenčních smluv, jednalo by se o neplatné jednání. Zinkasované autorské odměny ze strany nositelů práv by byly považovány za bezdůvodné
obohacení, jelikož jedinými subjekty oprávněnými k výkonu činnosti v této oblasti jsou kolektivní správci

189.

Účelem režimu povinné kolektivní správy je právní

jistota zejména v případech, kdy by bylo vymožení práva na odměnu samotným
nositelem práv spojeno s nepřiměřenými obtížemi, a svěření výkonu tohoto práva kolektivnímu správci se zde jeví jako nejefektivnější.
Poslední zmiňovaný režim rozšířené kolektivní správy v § 97e AZ se týká
udělování hromadných a kolektivních licencí poskytovaných kolektivním správcem dle § 98a téhož předpisu 190. V praxi jsou obvyklé licenční smlouvy kumulující oba prvky, tj. kolektivní licenční smlouvy hromadné

191.

Institut rozšířené ko-

lektivní správy umožňuje kolektivnímu správci vykonávat majetková práva nositelů práv, se kterými neuzavřel smlouvu, a to v taxativně vypočtených případech
v odstavci 4 § 97e AZ. Rozdíl oproti institutu povinné kolektivní správy spočívá v
možnosti nositele práv pro sebe účinky rozšířené kolektivní správy jednostranně
vyloučit dle § 97e odst. 3 AZ. Tento opt-out mechanismus však nepůjde aplikovat u půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla nebo výkonu výkonného uměCHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. Komentář. 4.vydání.
Praha : C. H. Beck, 2012 str. 150
188

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. str. 34 Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9.
189

190

o hromadných a kolektivních licenčních smlouvách více v oddíle 2.3.1

HORÁK, Filip. Veřejné licence a kolektivní správa práv. Revue pro právo a technologie.[Online]. 2016, č. 8, str. 106 Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/
view/5016
191
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lce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k půjčování
takových záznamů dle § 97e odst. 4 písm. e) AZ.

5.2 Ochrana práv autorů prostřednictvím kolektivní
správy
Kolektivní správce zajišťuje ochranu jím spravovaných kolektivních práv
prostřednictvím některých z nároků, jež zákon poskytuje i samotnému nositeli
autorských práv v § 40 AZ. V ustanovení § 99 odst. 1 písm. b) stanoví dokonce
povinnost kolektivního správce domáhat se vlastním jménem a na účet nositelů
práv nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z
neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva a také uplatňovat nárok
na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva. Tato povinnost neplatí, jestliže se nositel domáhá nároku sám (je-li k tomu oprávněn),
anebo by domáhání se těchto nároků kolektivním správcem bylo nehospodárné. V případě neoprávněného užití majetkového práva pod správou kolektivního správce, bude tento správce povinen domáhat se nároků nositele práv namísto něj. Při vymáhání nároků na náhradu škody a na vydání bezdůvodného
obohacení se řídí obecnými předpisy v občanském zákoníku 192 a při stanovení
výše těchto nároků je mu stejně jako nositeli práv dána možnost využít speciálního ustanovení v § 40 odst. 4 AZ

193.

Ustanovení § 99 odst. 1 písm. b) AZ dále

kolektivním správcům svěřuje negatorní nárok

194,

spočívající v možnosti poža-

dovat po rušiteli zdržení se výkonu kolektivně spravovaného práva v případě,
že dochází k jeho ohrožení nebo hrozí opakování tohoto ohrožení. Prostřednictvím civilněprávních žalob jsou tedy kolektivní správci oprávněni domáhat se
vlastním jménem a na účet nositelů práv zmiňovaných nároků u civilního soudu

způsoby náhrady škody dle § 2951an. a vydání bezdůvodného obohacení dle §
2991an. OZ
192

nárokům na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení se více věnuje oddíl
4.1.7 této práce
193

194

dle § 40 odst. 1 písm. b) AZ

78

namísto nositelů práv. K aktivní věcné legitimaci kolektivních správců i ve sporech proti státu o náhradu škody se vyslovil i Nejvyšší soud

195

a uvedl, že ačko-

liv z hlediska hmotného práva nárok na plnění v souvislosti s užitím autorského
díla přísluší autorovi, je k jeho vymáhání povolán ze zákona kolektivní správce,
a to i v případě sporu proti státu o náhradu škody spočívajícího v tom, že pro
nesprávným úředním postupem vyvolanou nečinnost kolektivního správce ušel
autorům zisk z odměn, které jim měly být po vybrání přerozděleny.
Kolektivní správci se výše zmiňovaných nároků nositelů práv mohou dále
domáhat prostřednictvím správního řízení a adhezního řízení v rámci řízení
trestního. Při uplatňování nároků nositelů práv v trestním řízení může kolektivní
správce, jemuž je přiznáno postavení poškozeného

196

požadovat, aby soud

v odsuzujícím rozsudku obžalovanému uložil povinnost nahradit v penězích
škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou poškozenému trestným činem,
nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. 197

195

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2009, sp.. zn. 25 Cdo 1821/2007

Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06 : Ústavní soud je
toho názoru, že pokud k ochraně autorských práv byly vytvořeny takovéto specializované subjekty se zákonem danými oprávněními, mezi jejichž povinnosti patří mimo jiné
právě i vymáhání nároků vzniklých z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaných
práv (srovnej např. § 100 autorského zákona), je třeba nutnost zásahu orgánů činných
v trestním řízení zvažovat zvláště pečlivě. V této souvislosti lze i poznamenat, že z pohledu práva autorského je nepřípustné, aby se kolektivní správce autorských práv zbavoval své úlohy hájit práva autorů jejím přenesením na orgány činné v trestním řízení.
Podání trestního oznámení na osobu porušující autorská práva nezbavuje kolektivního
správce povinnosti domáhat se vzniklých nároků cestou občanskoprávní, kterou mu
ukládá § 100 odst. 1 písm. i) autorského zákona.
196

197

§ 43 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb.
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5.3 Aktuální judikatura Ústavního soudu v souvislosti s
uplatňováním nároků kolektivními správci
Kolektivní správci jsou veřejností z mnoha důvodů vnímáni negativně.
Mimo jiné i z důvodu, že k veřejnosti se skrze média dostanou často pouze případy, kdy kolektivní správci vymáhají nároky po uživatelích i v případech, kdy k
zásahům do autorských práv nedochází. Pověsti kolektivní správy nepřispívá,
že ani to, že Ústavní soud se v nedávné době zabýval v souvislosti s uplatňováním nároků kolektivními správci případy porušení (ze strany obecných soudů)
ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces v čl. 36 odst. 1 LZPS a čl. 6
odst. 1 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách

198 ,

a v mnoha pří-

padech byl nucen zrušit rozhodnutí obecných soudů ve sporech mezi kolektivním správcem a uživatelem týkajících se sdělování veřejnosti. Zároveň se dotkl
i podstaty sporu, a zabýval se výkladem určitých autorskoprávních institutů a
pojmů, aby pomohl stanovit pravidla při vymáhání odměn autorů kolektivními
správci, jejichž úpravu si často vykládali ve svůj prospěch. Následující odstavce
se pokusí stručně rozebrat, jakým způsobem Ústavní soud v této oblasti rozhoduje.
Jako první stojí za zmínku nedávný případ

199,

kdy se kolektivní správce

domáhal po provozovateli pohostinství vydání bezdůvodného obohacení, jelikož
ten měl ve své provozovně zpřístupňovat prostřednictvím televizoru chráněná
autorská díla bez potřebného licenčního oprávnění. Ústavní soud se kromě
oprávněnosti samotného nároku zabýval také postupem při provedení kontroly
v provozovně a stanovil, že kolektivní správce musí při provádění této kontroly a
uzavírání licenčních smluv postupovat odborně a s péčí řádného hospodáře.
Přičemž za tuto péči řádného hospodáře nelze považovat vůči uživatelům příliš
tvrdý či bezohledný výkon kolektivní správy, který nespočívá na zásadách
opodstatněnosti a rozumnosti. Dle názoru Ústavního soudu je třeba zkoumat
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, 4.XI.1950) ze dne 4.
listopadu 1950 (Česká republika ratifikovala dne 18. března 1992)
198

199

Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2015, sp.zn. II. ÚS 2186/14
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především, zda dochází ke zpřístupňování chráněných děl veřejnosti a tedy k
zásahu do autorských práv, zda předmětné dílo náleží do kategorie nehmotných předmětů, nad nimiž správce vykonává správu, a nakonec zda tato díla
uživatel zpřístupňuje v souladu s právními předpisy. Ohledně televizoru v provozovně se vyslovil tak, že musí být prokázáno, že takové zařízení je provozuschopné a že jeho prostřednictvím skutečně může docházet k neoprávněným
zásahům do autorských práv. V opačném případě nelze presumovat zásah do
autorských práv, a z pouhé existence provozuschopného televizoru v provozovně ani dovozovat, že dochází k bezdůvodnému obohacení uživatele. Jelikož
krajský soud neprovedl dokazování a dostatečně nezjistil skutkový stav a s výše
zmiňovaným se dostatečně nevypořádal, porušil tím právo stěžovatele na spravedlivý proces. Ústavní soud proto rozsudek krajského soudu zrušil.
Podobnost lze spatřovat i v dalším nálezu

200,

jenž se tentokrát týkal spo-

ru mezi kolektivním správcem a prodejcem cyklistického vybavení. Stejně jako v
předchozím případě se kolektivní správce domáhal po prodejci vydání bez důvodného obohacení z titulu neuhrazení licenčního poplatku za sdělování díla
veřejnosti, jelikož si zaměstnankyně obchodu pouštěla rádio v provozovně, který je ze své podstaty veřejně přístupný. Zde Ústavní soud shledal, že o sdělování veřejnosti nejde v případě, kdy dochází k provozování díla pouze samotnými zaměstnanci v zaměstnání pro sebe, jelikož se (v tomto případě) tak zpravidla neděje za účelem hospodářského či obchodního prospěchu a souvislost s
hospodářskou činností zaměstnavatele je zde pouze časová a místní. S rozporem s právem na spravedlivý proces (tedy hlavním důvodem ústavní stížnosti)
se Ústavní soud vypořádal tak, že aby bylo toto právo dodrženo, jsou obecné
soudy povinni řádně odůvodnit svá rozhodnutí a v tom rámci se adekvátně vypořádat s argumentačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení, tj. dostatečnou mírou a rozsahem odůvodnění. S tímto názorem se Ústavní soud ztotožnil i
v další věci

201,

kdy kolektivní správce požadoval po provozovatelce obchodu

200

Nález Ústavního soudu ze dne 15. dubna 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13

201

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2015, sp. zn. III. ÚS 2429/14
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zaplacení částky z titulu bezdůvodného obohacení, jelikož mělo v její provozovně docházet k veřejné produkci prostřednictvím rádia a televizoru. Obecný soud
uvedl, že se jedná o zpřístupňování veřejnosti, jelikož se v provozovně střídají
zákazníci, aniž by vzal v potaz, že obě tato zařízení jsou součástí nabízeného
sortimentu zboží, a jejich příležitostný provoz zaměstnanci proto nemíří na získání hospodářského prospěchu, a to i z důvodu předmětu podnikání žalovaného. Jelikož se ani zde obecný soud nevypořádal s povinností své rozhodnutí
řádně a adekvátně odůvodnit zabývat se všemi argumentačními tvrzeními
účastníků, Ústavní soud i toto rozhodnutí zrušil z důvodu porušení práva na
spravedlivý proces.
Na obsah předchozích dvou judikátů se ve své argumentaci odvolávají i
další dva nálezy Ústavního soudu ze dne 6. května 2015. V prvním případě je
předmětem sporu částka odpovídající bezdůvodnému obohacení, ke kterému
mělo dojít tak, že žalovaná zpřístupňovala veřejnosti chráněná díla bez potřebného licenčního oprávnění na televizoru ve své provozovně (půjčovna DVD nosičů)

202.

V druhém případě pak mělo k bezdůvodnému obohacení dojít tak, že

provozovatel opravny obuvi bez potřebného licenčního oprávnění zpřístupňoval
veřejnosti chráněná autorská díla prostřednictvím rozhlasového vysílání na radiopřijímači umístěném v jeho provozovně

203.

V obou případech dal Ústavní

soud za pravdu stěžovatelům, kteří tvrdili, že prostřednictvím těchto zařízení
nedochází k jejich přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, ani se nejedná o veřejnou produkci, a tudíž lze jejich jednání
podřadit pod § 30 odst. 1 AZ a označit ho za užití volné. Ústavní soud konstatoval, že pokud kolektivní správce chrání autorská práva zastoupených umělců,
tak především zkoumá, zda uživatel předmětu ochrany jej zpřístupňuje a má
platně uzavřenou licenční smlouvu. Při případném zásahu, je v dalším kroku
jeho povinností zásah do autorských práv prokázat. Ani zde se Ústavní soud
neodchýlil od svých předchozích rozhodnutí a obecným soudům opět vytkl nesplnění povinnosti vypořádat se se vším, co v průběhu obou řízení vyšlo najevo

202

Nález Ústavního soudu ze dne 6. května 2015, sp. zn. IV ÚS 2445/14

203

Nález Ústavního soudu ze dne 6. května 2015, sp. zn. IV. ÚS 2496/14
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a co účastníci ve vztahu k projednávané věci tvrdili. Zároveň konstatoval, že
vzhledem k tomu, že této povinnosti nedostály, a to jednak tím, že se zjištěnými
skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývaly vůbec, anebo se s nimi vypořádaly nedostatečným způsobem, má za následek vadu řízení, která se musí
promítnout jako zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý (řádný)
proces podle čl. 36 odst. 1 LZPS. Neprovedením navrhovaného důkazu se
soud ve svém důsledku dopustil ústavně nekonformního postupu, jelikož z
ostatních provedených důkazů nebylo možné bezpečně usoudit na skutkový
stav.
Závěrem výčtu judikatury k právu na spravedlivý proces v souvislosti s
uplatňováním práva na vydání bezdůvodného obohacení kolektivními správci
lze uvést nález Ústavního soudu

204,

kde se Ústavní soud zabýval mimo jiné

otázkou, zda skutečnost, že má stěžovatelka uzavřenou smlouvu s určitým kolektivním správcem, který zastupuje jisté mistry zvuku, lze považovat za důkaz
o tom, že provozovala tzv. veřejnou produkci, jejíž součástí byla i díla autorů,
které zastupuje jiný kolektivní správce. Ústavní soud dospěl k názoru, že tuto
skutečnost za důkaz považovat nelze. Dále pak podobně jako ve výše zmiňovaných nálezech zrušil rozhodnutí obecného soudu (odvolávaje se na argumentaci nálezu II. ÚS 3076/13) a zopakoval, že ústavně zaručenému právu na
spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů řádně provést dokazování, náležitě odůvodnit svá rozhodnutí a v tomto rámci se adekvátně vypořádat
s argumentačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, judikaturu Ústavního soudu lze v této
problematice považovat za konstantní, kdy ale současně nutno zdůraznit, že v
prvé řadě cílí na respektování zásady spravedlivého procesu a brojí proti mechanickému či nekritickému přejímání tvrzení kolektivních správců. Kolektivní
správci motivováni svým posláním boje za práva autorů a dalších oprávněných
osob postupují často při vymáhání odměn slepě. Jejich postup se případ od
případu může jevit jako tvrdý až bezohledný vůči uživatelům, popř. vůči těm,
kteří ve skutečnosti ani uživateli nejsou. Po přečtení výše uvedených nálezů je

204

Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 1532/15
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zřejmé, že Ústavní soud trefně upozorňuje na některé nešvary při uplatňování
nároků z porušení autorských práv a rozhodování o nich způsobem porušujícím
právo na spravedlivý proces, na druhou stranu nelze přehlédnout, že z projednávaných případů v řádu jednotek nelze činit obecné závěry o uplatňování nároků z porušení autorských práv a o rozhodování o nich.
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6. Připravované změny v autorském právu
V současné době se na půdě pracovní skupiny pro duševní vlastnictví
(orgánu Rady Evropské Unie) projednává návrh Směrnice o autorském právu
na jednotném digitálním trhu (dále jen ,,Směrnice”)

205.

Směrnice je jen jedním

ze čtyř plánovaných harmonizačních nástrojů Evropské komise z tzv. druhého
Copyrightového balíčku zveřejněného dne 14. září 2016. Ten kromě zmiňované
Směrnice obsahuje další tři legislativní návrhy:
• návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla
pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových programů,
• návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií
některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a
právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z
níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými
poruchami čtení,
• návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a
práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/
ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.
Důvody nové úpravy jsou vcelku zřejmé a tím hlavním je především vývoj digitálních technologií, který změnil způsob vytváření, produkce, distribuce a
návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném
digitálním trhu, COM(2016) 593 final, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN
205
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využívání děl. Rovněž přibyly nové způsoby užití, noví aktéři a nové obchodní
modely

206

a čím dál tím častěji dochází k přeshraničním užitím. Cílem proto

není nahrazení dosavadní úpravy, ale přizpůsobení právního rámce těmto novým skutečnostem, a to nejlépe na poli Evropské Unie, aby nedocházelo k tříštění vnitřního trhu. Směrnice ve svém článku 1 odst. 2 přímo stanovuje, že ponechává nedotčena a nijak neovlivňuje stávající pravidla stanovená ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, avšak drobné změny dosavadních
pramenů vyžaduje.
Lze obecně říci, že předkládaná směrnice má dle svých cílů a záměrů tří
oblastí zájmu

207.

První oblastí je modernizace komunitárních pravidel u klíčo-

vých výjimek a omezení v oblasti výzkumu, vzdělávání a uchovávání kulturního
dědictví. Druhou pak zlepšení přeshraničního přístupu k obsahu za pomoci
úpravy licenčních pravidel. A třetí oblastí zájmu je zavedení spravedlivějších a
vyváženějších pravidel pro fungování trhu s autorskými díly. Samotná Směrnice
je rozčleněna do pěti hlav, přičemž obsahem první a poslední hlavy jsou obecná
a závěrečná ustanovení, a proto se budu věnovat pouze hlavám II, III a IV.
Druhá hlava (Opatření pro přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a
přeshraničnímu prostředí) zasahuje do Informační směrnice (ale např. též do
Směrnice o právní ochraně databází

208)

v oblasti výjimek a omezení. Článek 3

zavádí výjimku pro tzv. vytěžování textů a dat z děl nebo z jiných předmětů
ochrany pro účely vědeckého výzkumu. Článek 4 dovoluje užití děl a jiných
předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech, s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační
účel při vyučování v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem. Poslední výjimku pak stanovuje článek 5, který umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale
Důvodová zpráva k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském
právu na jednotném digitálním trhu, COM(2016) 593 final
206

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2016. str. 20. ISBN
978-80-87975-58-9.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní
ochraně databází
208
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nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro
toto uchování nezbytný.
Hlava III se v kapitole I věnuje opatřením ke zlepšení postupu k udělování licencí a zajištění širšího přístupu k obsahu zejména v souvislosti s užitím
komerčně nedostupných děl institucemi kulturního dědictví. Ustanovení by mělo
usnadnit digitalizaci a zpřístupnění komerčně nedostupných děl pro nekomerční
účely v institucích, jakými jsou například muzea nebo archivy. Kapitola II této
hlavy pak zavádí povinnost zřídit nestranný poradní orgán, který poskytne pomoc v případě nastalých problémů mezi stranami, jenž chtějí uzavřít dohodu za
účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání.
Ve čtvrté hlavě jde vlastně o realizaci původního úmyslu zavést spravedlivější a vyváženější pravidla pro fungování trhu s autorskými díly

209.

Kapitola

první upravuje ochranu tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím a nárok vydavatele na spravedlivou odměnu. Kapitola II se zabývá užitím chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli. Konkrétně jim ukládá povinnost přijmout opatření, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv
na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tím pádem uzavírat
určité dohody s nositeli práv, které se budou týkat mechanismů pro identifikaci
obsahu. Z ustanovení nicméně není dostatečně patrné, jaké dohody mají být s
nositeli práv uzavírány a ani kdo je onou povinnou osobou tyto smlouvy uzavřít.
Ustanovení (článek 13) proto vyvolává rozporuplné reakce, jelikož odporuje například Směrnici o elektronickém obchodu

210.

Opatřením jevícím se jako vhod-

né a přiměřené bude například tzv. technologie rozpoznávání obsahu, která
slouží k identifikaci nahrávaného nebo nahraného obsahu na některou z platfoAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2016. str. 21. ISBN
978-80-87975-58-9.
209

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o
některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického
obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)
210
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rem, a která má zamezit porušování autorských práv v digitálním prostředí. V
případě shody vzorku s detekovaným souborem provozovatel platformy koná v
souladu se záměrem příslušných nositelů práv (např. znepřístupní či smaže
soubor, jenž byl na platformu nahrán bez odpovídajících oprávnění)

211.

Posled-

ní kapitola zavádí povinnost transparentnosti, a členské státy jsou povinni zajistit, aby subjekty, na něž autoři nebo výkonní umělci převedli práva, nebo jim poskytli licenci, poskytovaly včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží. Článek 15 má v návaznosti na to zajistit, aby
dodatečná odměna autorů a výkonných umělců nebyla nepřiměřeně nízká a
článek 16 umožňuje dobrovolně si ujednat alternativní postup řešení sporů.
Jak již bylo předestřeno, Směrnice je zatím pouze ve fázi návrhu, a tak
jednotlivé méně či více sporné ustanovení jsou stále předmětem diskuze. Avšak
z důvodů neustále vyvíjejícího se technologického pokroku musí nevyhnutelně
dojít k přijetí podobné úpravy, ať již v této nebo pozměněné podobě.

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2016. str. 22. ISBN
978-80-87975-58-9.
211
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Závěr
V úvodu již bylo nastíněno, že tato práce si dává za úkol poskytnout
svým čtenářům obecný vhled do problematiky neoprávněného užití a neoprávněných zásahů do autorských děl. Čtenářům by měla poskytnout potřebné informace o prostředcích, které mají oprávněné osoby k dispozici na obranu před
porušováním svých práv, ať již se sami ocitnou v roli autorů či nikoliv. Zároveň
by měli být srozuměni s následky a odpovědnostními vztahy v případě, že by do
chráněných práv jiných neoprávněně zasahovali. Po přečtení práce by měl být
kdokoliv schopen porozumět klíčovým pojmům a institutům této problematiky a
zpravidla rozpoznat v běžných případech hranici mezi oprávněným a neoprávněným užitím autorských děl.
Autor by dále rád dodal, že v posledním roce se tuzemská autorskoprávní úprava potýkala s množstvím změn a v průběhu psaní práce se autor musel
vypořádat s účinností novely autorského zákona, implementací Směrnice o kolektivní správě a též například s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky.
Z toho důvodu se autor pokusil původní i současné úpravy komparovat, upozornit na změny, jejich výhody i nedostatky. V souvislosti návrhem Směrnice o
právu autorském na jednotném digitálním trhu se pak pokusil nastínit možnosti
budoucího legislativního vývoje.
Tato práce by svými cíli a obsahem měla působit též jistým způsobem
preventivně a od neoprávněného užití potenciální porušitele odrazovat. Je to
totiž především ta nevědomost veřejnosti, jenž často ústí v deliktní chování a
zásahy do chráněných práv. Z důvodů technologického vývoje, snazšího šíření
a přístupu k autorským dílům dochází v oblasti autorského práva k protiprávnímu jednání velmi často, aniž by si to porušitelé vždy uvědomovali. Lze proto
konstatovat, že nejvyšší prioritou by měla být lepší edukace veřejnosti v této oblasti. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, jakým způsobem to provést, neboť skrze veřejně dostupnou právní úpravu to lze jen velmi těžko. A ačkoliv i
zde platí právní zásada ignorantia legis non excusat, nelze se za ní schovávat a

89

rozumně předpokládat, že každý uživatel - ať již oprávněný či nikoliv - se sám
přinutí seznámit se s platnou legislativou, či bude schopen si ji správně vyložit.
Spolu s tím se nabízí otázka, zda současně nastavený právní rámec
ochrany autorských práv a jejich vymáhání spíše zpřísnit, což nebývá vždy optimální řešení, či naopak uvolnit. Dle názoru autora by volnější úprava jdoucí
ruku v ruce se snížením cen sazebníků za užití děl mohla vést paradoxně k
vyššímu výběru odměn ve svém součtu. Ostatně podobný konstrukt zná i ekonomie v podobě Lafferovy křivky a bylo by rozhodně zajímavé se ji v pozměněné podobě pokusit aplikovat i na tuto oblast.
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Neoprávněné užití díla
Abstrakt
Tématem diplomové práce je institut neoprávněné užití autorského díla.
Práce si klade za cíl nabídnout čtenáři vhled do problematiky užití autorského
díla obecně a informovat ho o aktuálních možnostech ochrany autorských práv
v České republice. Pro tento účel definuje základní autorskoprávní pojmy, prostřednictvím kterých obeznámí čtenáře s obsahem práv náležejících autorům a
dalším oprávněným osobám, jakož i nároků, jichž se mohou tyto osoby domáhat v případě neoprávněných zásahů do jejich práv. Skrze vyjmenování případů
a způsobů oprávněného užití autorských děl bude čtenáři metodou a contrario
vysvětlena problematika neoprávněného užití a neoprávněných zásahů a v návaznosti na to nároky, jimiž je možno se proti takovým neoprávněným zásahům
bránit. Čtenář je zároveň obeznámen s odpovědnostními vztahy a postihy, které
hrozí porušiteli neoprávněně zasahujícímu do chráněných práv, ať již v rovině
občanskoprávní, správní či trestní.
Práce se též pokouší porovnat novou úpravu autorského zákona, a to
především v oblasti kolektivní správy, vycházející z implementace Směrnice
2014/26/EU, která vcelku podstatně změnila podobu hlavy IV autorského zákona. Informuje i o čerstvých změnách v oblasti správního práva souvisejících s
přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Rozebírá též problematiku vymáhání nároků autorů a dalších osob kolektivními správci a upozorňuje na
úskalí, na která kolektivní správci v současnosti naráží. Skrze nejnovější judikaturu Ústavního soudu, týkající se především práva na spravedlivý proces, informuje čtenáře, jaký je současný výklad pojmů týkajících se sdělování veřejnosti a kde jsou hranice mezi užitím díla sdělováním veřejnosti a mimosmluvním užitím. V závěrečné kapitole této práce autor rozebírá již delší dobu připravovaný návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jenž
by v případě přijetí též ovlivnil současnou českou i zahraniční úpravu v oblasti
autorského práva.
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Unlawful use of a copyrighted work
Abstract
This diploma thesis deals with the topic of unlawful use of a copyrighted
work. The aim of the thesis is to offer the reader an insight into the issue of the
use of copyrighted work in general and the current possibilities of copyright protection in the Czech Republic. For this purpose, it defines basic copyright terms,
by which it acquaints the readers with the content of the rights of authors and
other entitled persons, as well as the claims that such persons may claim in the
event of unauthorized interference with their rights. By listing the cases and the
ways of fair use of the copyrighted works, the reader will, a contrario, be introduced to the issue of unauthorized use and unauthorized interventions, and
consequently the claims with which one can defend against such unauthorized
interventions. At the same time, the reader will be informed of the responsibilities and penalties that threaten the violators of the protected rights, whether civil,
administrative or criminal.
The thesis also attempts to compare the new amendment of the Copyright Act, especially in the field of collective management of copyright and related rights, based on the implementation of Directive 2014/26/EU, which substantially changed the form of Title IV of the Copyright Act. It also reports on the
recent changes in administrative law related to the adoption of the new Law on
the Liability for Offences. It also discusses the issue of the enforcing claims of
authors and other persons by collective administrators, and draws attention to
the difficulties that collective management organisation currently encounter.
Through the most recent case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic, concerning in particular the right to a fair trial, the thesis informs the reader about the current interpretation of the concepts of communication to the
public and where the boundary between the use of copyrighted work by communication to the public and non-contractual use lies. In the final chapter of this
paper, the thesis discusses the forthcoming proposal for a Directive on copyright in the digital single market, which would, in the event of its enactment also
influence the current Czech and foreign legislation in the field of copyright law.
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