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1 Úvod
Předkládaná diplomová práce je zaměřena, jak ostatně vyplývá z jejího názvu,
na srovnání právní úpravy ochrany autorů a výkonných umělců v rámci právního řádu České
republiky. K výběru tohoto tématu jsem se rozhodla zejména z důvodu, že se jedná o oblast
práva, se kterou je možno se v našem životě často setkat, ať už např. v podobě návštěvy divadla,
kde přihlížíme výkonům herců či návštěvy galerie, kde se koná výstava obrazů známých malířů
atd. Dalším důvodem pro výběr zvoleného tématu byl i zájem o prohloubení mých znalostí
v tomto oboru práva.
Mezi hlavní cíle této práce patří podat ucelený přehled právní úpravy autorů a umělců
v České republice, tedy vymezit základní pojmy a přiblížit významné instituty této oblasti
včetně uvedení shodných a odlišných rysů v úpravách jednotlivých subjektů a předmětů
ochrany. Současná právní úprava bude místy porovnávána i s předchozí úpravou obsaženou
zejm. v zákoně č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon) a v zákoně č. 35/1965 Sb.,
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
Úvodní pasáže této práce jsou věnovány pramenům práv autorů a výkonných umělců,
jak mezinárodním, tak i tuzemským a dále obecnému vymezení práv autorů a výkonných
umělců v systému práva. V dalších kapitolách je pojednáno o pojmech autorské dílo a umělecký
výkon (jakožto objektů těchto práv) a autor a výkonný umělec (jakožto subjektů). Taktéž
se v práci zabývám charakteristikou osobnostních a majetkových práv, představujících obsah
práv autorů a výkonných umělců a licenčními smlouvami, jež umožňují autorům a umělcům
udělit třetím osobám oprávnění k výkonu majetkového práva dílo či výkon užít. Obsahem
diplomové práce je též část pojednávající o omezení a zákonných výjimkách z práv autorů
a výkonných umělců a dále kapitola, jež je věnována ochraně autorských děl a uměleckých
výkonů z hlediska prostředků soukromého i veřejného práva. Na závěr je pojednáno o institutu
kolektivní správy. V rámci kapitol se pokouším vymezit hlavní shodné rysy i odchylky mezi
těmito skupinami práv.
Výsledkem této diplomové práce by měl být přehledný popis právní úpravy autorů
a výkonných umělců a též vytyčeny shodnosti a rozdílnosti mezi nimi, umožňující čtenáři této
práce základní orientaci v oblasti práv autorů a výkonných umělců.
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Závěrem považuji též za nutné zmínit, že jsem si vědoma, že došlo v nedávné době
k publikaci 2. vydání komentáře k autorskému zákonu od prof. JUDr. Iva Telce, CSc. a JUDr.
Pavla Tůmy, Ph.D. LL.M., jež reflektuje četné změny stávajícího autorského zákona, k nimž
od 1. vydání komentáře z roku 2007 (který je jedním z hlavních zdrojů, z něhož jsem při psaní
této práce čerpala), došlo. V době jeho vydání byla však tato diplomová práce v podstatě
dokončena.
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2 Obecná charakteristika práv autorů a práv výkonných
umělců
Pro účely této diplomové práce nejprve práva autorů a práva výkonných umělců obecně
vymezím a systematicky zařadím a následně uvedu základní shodné prvky pro obě skupiny
těchto práv. Úvodem je současně potřeba osvětlit, že výraz „autorské právo“ či „autorská
práva“, se používá v širším a užším slova smyslu, kdy v širším slova smyslu se používá
pro označení všech práv chráněných autorským zákonem (ust. § 1 AZ) a v užším jako práva
k autorskému dílu [ust. § 1 písm. a) AZ], v druhém případě je přesnější užívat pojem v plurálu,
neboť se jedná o soubor osobnostních a majetkových práv (srov. dikci s ust. § 1 AZ).
Kontinentální

právní

úprava,

uplatňovaná

v

České

republice,

je

založena

na přirozenoprávním principu, tedy se jedná o práva, jejichž existenci stát pouze uznává, chrání
a stanoví způsob jejich výkonu. Na druhé straně stojí úprava angloamerická, common law,
která klade důraz na zájem veřejnosti a v rámci ní jsou autoři a výkonní umělci chráněni
omezeně.1 Dalším rozdílem mezi těmito koncepcemi je skutečnost, že autorem dle druhé
uvedené koncepce může být i právnická osoba.2 Angloamerický systém je v podstatě
monistický, kdy je zájem soustředěn zejména na majetkovou složku těchto práv na úkor
osobnostní složky, což umožňuje jejich platný převod.3
Hlavním pramenem právní úpravy této oblasti v České republice je autorský zákon, který
rozlišuje tři skupiny subjektivních práv (jejich výkon a ochranu) a dále kolektivní správu těchto
práv (podrobněji k AZ viz kapitola 3). První skupinu představuje právo autorské (práva
autorská), druhou šest práv souvisejících s právy autorskými a do třetí skupiny řadíme právo

1

SKŘEJPKOVÁ, Petra. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-240-0. s. 11.
Obdobně též TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN
978-80-7179-608-4. s. 3.
2
Důvodová zpráva k AZ - zvláštní část, ust. § 5.
3
BELŠÁN, Eduard. Autorské právo z pohledu kontinentálního a angloamerického. In epravo.cz. [online].
11.7.2013 [cit. 28.7.2019]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/autorske-pravo-z-pohledukontinentalniho-a-angloamerickeho-91680.html.
Obdobně též BERAN, Vojtěch. Problematika (ne)převoditelnosti majetkových autorských práv v České republice.
In epravo.cz. [online]. 1.3.2016 [cit. 28.7.2019]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/problematikaneprevoditelnosti-majetkovych-autorskych-prav-v-ceske-republice-100478.html.
Dále srov. ustanovení sec. 90 britského Copyright, Designs and Patents Act 1988. [online]. 15.11.1988 [cit.
1.8.2019]. Dostupné z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/enacted.
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pořizovatele k jím pořízené databázi jako právo sui generis. Práva autorů a práva výkonných
umělců stojí na základních shodných aspektech, a to konkrétně:
•

Obsahem subjektivních autorských práv a práv výkonných umělců jsou práva
osobnostní a práva majetková.

•

Pro obě skupiny práv platí, že jsou (mezi živými) nepřevoditelná a nelze se jich
vzdát4; osobnostní práva smrtí zanikají (transformují se do tzv. postmortální
ochrany), majetková práva jsou převoditelná pro případ smrti (jsou součástí
pozůstalosti).

•

Systematicky je řadíme do oblasti soukromého práva s tím, že částečně zasahuje
i do veřejného práva zejm. s ohledem na úpravu přestupků a kolektivní správy.5

•

V objektivním smyslu jsou práva autorská souborem norem upravujících ochranu
práv autorů a jejich děl a práva výkonných umělců se zabývají obdobně ochranou
práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům.

•

Úpravu nalezneme koncentrovaně v jednom zákoně, a to autorském zákoně, který
je k občanskému zákoníku ve vztahu speciality.

•

Patří do skupiny práv duševního vlastnictví a svou povahou jsou právy absolutními,
tedy působí erga omnes. Nositelem práv je konkrétně určená osoba, s čímž
koresponduje povinnost ostatních osob nezasahovat do výkonu těchto práv.6

•

Předmětem těchto práv je nehmotný statek, jenž je výsledkem osobní tvůrčí
činnosti konkrétního člověka mající uměleckou či vědeckou povahu. Musí být
převeden do objektivně vnímatelné podoby 7. Není možné, aby předmětem těchto
práv byla pouhá myšlenka. 8

•

Stojí na principu neformálnosti, čímž se rozumí, že ke vzniku těchto práv
a možnosti domáhat se jejich ochrany není nutná jakákoliv registrace u úřadu.9

Dle dřívější právní úpravy obsažené v zákoně č. 237/1995 Sb., o hromadné správě
autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů,
4

Důvodová zpráva k AZ – obecná část.
CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN
978-80-7400-671-5. s. 2.
6
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 5.
7
TELEC, Ivo. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 42.
Obdobně též TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 5.
8
PRCHAL, Petr. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 56.
9
Pozn. autora: Na rozdíl např. od průmyslových práv, kdy je k jejich vzniku nutná registrace u příslušného úřadu,
kterým je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví.
5

4

byla práva související s právem autorským (právy autorskými) označována jako práva
příbuzná. Přijetím stávajícího autorského zákona došlo ke správné terminologické změně
označení, jelikož právy příbuznými mohou být pouze práva výkonných umělců (umělci totiž
provádí autorské dílo), nikoliv však ostatní práva označená jako práva související (např. právo
výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu atd.).10 Subjektům ostatních práv souvisejících
s právem autorským (právy autorskými) totiž náleží pouze majetková práva k předmětům
těchto práv a chybí tak zcela osobnostní složka. Důsledkem je převoditelnost takových práv
na jiné osoby. Právě osobnostní složka práva výkonných umělců zakládá příbuznost k právům
autorů. Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých chápal autorská
práva jako právo jednotné, monistické a osobně-majetkové povahy. Nový autorský zákon
se navrátil ke koncepci dualistické, resp. quasidualistické, která byla zakotvena v autorském
zákoně z roku 1953 (zákon č. 115/1953 Sb., zákon o právu autorském), tedy k rozlišování
osobní a majetkové složky těchto práv11 a nepřipouštějící převod majetkových práv mezi
živými. Lze hovořit o quasidualismu, neboť dochází k prolínání osobnostní a majetkové složky,
nejedná se tak o ryzí dualismus a striktní oddělení těchto složek.
Právní úpravu práv výkonných umělců nalezneme v ust. § 67 až 74 autorského zákona
s tím, že ust. § 74 autorského zákona je odkazovací norma stanovující, že normy autorskoprávní
se obdobně použijí i na umělecké výkony. Toto řešení bylo použito z důvodu povahové
příbuznosti těchto práv k právům autorským.12 Práva výkonných umělců nejsou však vůči
právům autorským ve vztahu speciality a ani autorská práva nejsou pro práva výkonných
umělců subsidiární.13

10

PRCHAL, Petr. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 58.
Obdobně též TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 3.
11
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 6.
12
Tamtéž, s. 664.
Obdobně též CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s.162.
13
LEŠKA, Rudolf. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 255.
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3 Prameny práv autorů a práv výkonných umělců
Jak již vypovídá název kapitoly, zaměřím se nyní na právní prameny, v nichž je obsažena
právní úprava práv autorů a práv výkonných umělců. Nejprve uvedu prameny mezinárodní
a následně prameny vytvořené činností legislativních orgánů Evropské unie a na závěr stěžejní
dokumenty přijaté na území České republiky, při jejichž tvorbě musel český zákonodárce
vycházet z principů zakotvených právě mezinárodní a evropskou legislativou.

3.1 Mezinárodní právo
Mezinárodní právo stojí na vrcholu souboru pramenů práva a představuje minimální
standard úpravy práv autorských a práv výkonných umělců. Státy při vytváření legislativy tak
vycházejí z tohoto minimálního základu, ve většině vyspělých států jdou nad jeho rámec.14
Ústava ČR ve svém čl. 10 stanoví závaznost vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž
ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas s tím, že takové smlouvy mají aplikační
přednost před zákonem, pokud je s nimi zákon v rozporu.
Práva duševního vlastnictví, resp. práva autorská a výkonných umělců, jsou ovládána
zásadou teritoriality, s kterou mezinárodní prameny dále pracují. Dle této zásady se užije právo
státu, ve kterém se autor či výkonný umělec domáhají ochrany svých práv. Existují vedle sebe
paralelně jednotlivé národní úpravy, a právě mezinárodní právo má pomoci k překonání rozdílů
mezi těmito úpravami. K tomuto účelu slouží zavedení cizineckého režimu a dále již výše
zmíněné zakotvení minimálního standardu autorskoprávní ochrany.15 V rámci cizineckého
režimu rozlišujeme tři zásady, a to (i) národního zacházení, (ii) materiální reciprocity a (iii)
zacházení podle nejvyšších výhod. Prvně citovaná zásada je zakotvena v každé mezinárodní
smlouvě regulující autorská práva

16

a stanoví povinnost, jak již vyplývá z jejího názvu,

zacházet se zahraničním subjekty stejně jako s těmi domácími.17
Za stěžejní dokument na mezinárodní úrovni lze považovat Bernskou úmluvu o ochraně
literárních a uměleckých děl z roku 1886, jež je pro Českou republiku závazná od roku 1921.
Naposledy byla revidována v roce 1971 v Paříži.18 Zakotvila úpravu nejdůležitějších aspektů

14

DOBŘICHOSKÝ, Tomáš. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 369.
Tamtéž, s. 370-371.
16
Srov. s čl. 5.1 Bernské úmluvy, čl. 2 odst. 1 Římské úmluvy.
17
DOBŘICHOSKÝ, Tomáš. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 372.
18
Seznam
smluvních stran
Bernské
úmluvy [online].
[cit. 21.5.2019].
https://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=938C.
15
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Dostupné

z:

práv autorů, např. ve svém čl. 5 odst. 2 princip neformálnosti těchto práv a v odst. 1 a 3 téhož
článku princip národního zacházení, kdy smluvní státy musí poskytovat autoru, který je
občanem jiného smluvního státu Bernské úmluvy, stejnou úroveň ochrany jako svému občanu.
Dále zavedla minimální dobu ochrany poskytované autorům v délce nejméně 50 let (čl. 7.
Bernské úmluvy). Správou úmluvy se zabývá Světová organizace duševního vlastnictví
(WIPO) sídlící v Ženevě.
Významný pramen na poli mezinárodním představuje též Všeobecná úmluva o právu
autorském uzavřená roku 1952, která v revidovaném znění z Paříže z roku 1971 přinesla
ve svém čl. 3 copyrightovou doložku (výhradu), kterou může být uveřejněné dílo opatřeno,
doložka obsahuje symbol ©, jméno autora a rok uveřejnění díla. Jejím smyslem je poukázat
na to, že autorské právo je vyhrazeno a takto označené dílo podléhá ochraně i ve státech
zastávajících formální vznik autorských práv. Označení díla touto doložkou však není třeba
ke vzniku ochrany, když se plošně uplatňuje zákaz formalit (čl. 5 odst. 2 Bernské úmluvy).
V dnešní době se doložka užívá běžně jako způsob označení autora. 19 Česká republika je touto
úmluvou vázána od roku 1960.20
První úmluvou obsahující úpravu práv výkonných umělců se stala Mezinárodní úmluva
na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (tzv.
Římská) z roku 1961.
V rámci WIPO byly sjednány v Ženevě dva důležité dokumenty, a to Smlouva Světové
organizace duševního vlastnictví o právu autorském a Smlouvě Světové organizace duševního
vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, oba z roku 1996
a pro Českou republiku závazné od roku 2002.21
Dalším důležitým pramenem je Dohoda o obchodních aspektech práv duševního
vlastnictví (TRIPS) z roku 1994, jejímž cílem bylo usnadnit mezinárodní obchodování
s předměty duševního vlastnictví, zejména tedy stanovit základní principy obchodu s těmito

19

DOBŘICHOSKÝ, Tomáš. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 377.
Vyhláška č. 2/1960 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu [online].
[cit. 21.5.2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-2.
21
Seznam smluvních stran Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském [online]. [Cit.
21.5.2019]. Dostupné z: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16.
Seznam smluvních stran Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o
zvukových
záznamech
[online].
[cit.
21.5.2019].
Dostupné
z:
https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=20.
20
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předměty, zaručit jejich ochranu a určit, jakým způsobem budou řešeny spory mezi smluvními
stranami.
Mezi nejnovější smlouvy patří Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých
k autorskoprávně chráněným dílům z roku 2013 a dále Pekingská smlouva o ochraně
uměleckých výkonů v audiovizi z roku 2012, která však dosud nevstoupila v účinnost.22

3.2 Právo Evropské unie
Autorským právům a právům s nimi souvisejícími věnuje pozornost i Evropská unie.
Autorský zákon zapracovává do našeho právního řádu následující směrnice a nařízení:
▪

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů
týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání
a kabelovém přenosu

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní
ochraně databází

▪

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

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu
na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla

▪

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

▪

Směrnice Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem
a na půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících
s právem autorským

▪

Směrnice Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva
a určitých práv s ním souvisejících

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní
ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS)

22

Seznam smluvních stran Pekingské smlouvy. [online]. [cit.
https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=841.
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21.5.2019].

Dostupné

z:

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou
se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním
souvisejících

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých
povolených způsobech užití osiřelých děl

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014
o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí
pro více území k právům užití hudebních děl online na vnitřním trhu

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017
o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných
autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob
se zrakovým postižením nebo osob 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

▪

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019
o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o
změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES

▪

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1563 ze dne 13. září 2017
o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných
předmětů chráněných autorským právem a s právy s ním souvisejícími mezi Unií
a třetími zeměmi ve prospěch nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob
s jinými poruchami čtení

K problematice duševního vlastnictví se vztahují i následující nařízení:
▪

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017
o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu
(o tzv. portabilitě)

▪

Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení
neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených
na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (o tzv.
geoblockingu)
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▪

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013
o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a zrušení nařízení Rady (ES) č.
1383/2003
K tématu této diplomové práce se vztahují i následující nařízení:

▪

Nařízení Rady ES č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

▪

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

▪

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Posledně jmenovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. dubna 2019

vyvolala napříč EU i mimo EU vlnu kritiky, zejm. hojně diskutované čl. 11 a 13 návrhu této
směrnice 23. Dle autorů této směrnice je nutné stávající evropské předpisy doplnit a přizpůsobit
technologickému vývoji v oblasti přeshraničního užití děl v digitálním prostředí, a stejně tak
stanovit výjimky a omezení autorského práva a práv s ním souvisejících pro tuto oblast.24 Čl. 15
této směrnice (původně čl. 11 citovaného návrhu) a čl. 17 této směrnice (původně čl. 13
citovaného návrhu) by mohly dle některých názorů, jak odborných, tak i veřejnosti, zavést
cenzuru a omezit rozsah nabízených služeb na internetu.25 Výše uvedený čl. 15 zakotvuje
v rámci regulace autorských práv na digitálním trhu nová práva pro vydavatele tiskových
publikací při užití těchto publikací online poskytovateli služeb informační společnosti. Jedná
se o práva zakotvená v čl. 2 a čl. 3 odstavce 2 směrnice 2001/29/ES26, tedy o právo
na rozmnožování a o právo na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti. Ustanovení
23

Čl. 11 a 13 Návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES právu
[online].
[cit.
31.7.2019].
Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=CS.
24
Bod 3 recitálu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES právu
[online].
[cit.
31.7.2019].
Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=cs.
25
Srov např. s vyjádřením CEO společnosti YouTube Susan Wojcicki ohledně dopadu směrnice na schopnost
uživatelů nahrávat svůj obsah na YouTube a možnému zabránění evropských uživatelů sledovat dosud zveřejněný
obsah. A Final Update on Our Priorities for 2018. [online]. 22.10.2018. [cit. 3.8.2019]. Dostupné z
https://youtube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html. [autorův vlastní
překlad do českého jazyka].
26
Čl. 2 a 3 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 [online]. [cit. 3.8.2019].
Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS.
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tohoto článku míří převážně na služby monitorování sdělovacích prostředků a tzv. agregátory
zpráv27, kterými jsou např. Google News či tuzemský Seznam.cz, jejichž činností je mimo jiné
zpřístupňovat uživatelům odkazy na články od různých žurnalistických subjektů uveřejněných
na internetu. Jednotlivým uživatelům se zobrazují, na základě využití jejich dat, internetové
články pro ně nejvíce atraktivní. Spolu s odkazem tak uživatel vidí i název internetového článku
a stručný a chytlavý úryvek z něj. Výjimku z výše zmíněných práv vydavatelů představuje
osobní a nekomerční užití publikace a stejně tak jednotlivá slova nebo velmi krátké úryvky a též
vkládání hypertextových odkazů. Doba ochrany trvá dva roky po zveřejnění takové publikace.
Cílem článku 15 je poskytnout vydavatelům takových publikací odměnu za užití jejich
publikací a stejně tak náleží dle tohoto článku odměna i autorům děl, které jsou součástí
publikací. K zakotvení tohoto práva vyjádřil svůj protichůdný postoj i Senát Parlamentu České
republiky s ohledem na předchozí zkušenosti jiných členských států s regulací této oblasti, která
zasáhla zejm. poskytovatele informačních služeb a též i spotřebitele.

28

K dalším kritikům

se řadí Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky, ICT Unie
a Seznam.cz.29 Co se týče tzv. „daně z odkazu“, kterou dle kritiků zaváděl čl. 11 návrhu této
směrnice, na vkládání hypertextových odkazů není možné nahlížet jako na neoprávněné užití
děl, resp. publikací, ledaže tím dochází ke sdělení publikace nové veřejnosti. Novou veřejností
se v souladu s judikaturou SDEU rozumí veřejnost, „kterou nositelé autorského nebrali v potaz
při udílení svolení k prvotnímu sdělení jejich díla veřejnosti“30.
Další diskutovaný čl. 17 stanoví pravidla pro užití chráněného obsahu poskytovateli
služeb pro sdílení obsahu online31. V případě, že poskytovatelé umožní veřejnosti přístup
k chráněnému obsahu, jedná se o sdělení nebo zpřístupnění veřejnosti, a za tímto účelem je tak
povinen obdržet souhlas nositelů práv k tomuto obsahu. V současnosti je konstrukce
27

Bod 54 recitálu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES právu
[online].
[cit.
31.7.2019].
Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=cs.
28
128. usnesení Senátu Parlamentu České republiky z 5. schůze Senátu Parlamentu České republiky. [online].
9.3.2017.
[cit.
1.8.2019].
Dostupné
z:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0593/CZ_SE
NATE_CONT1-COM(2016)0593_CS.pdf.
29
Společné stanovisko k hlasování EP o směrnici o copyrightu [online]. 30.9.2018.[cit. 1.8.2019]. Dostupné z:
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12226-spolecne-stanovisko-k-hlasovani-evropskehoparlamentu-o-smernici-o-copyrightu.
30
Srov. např. rozsudek SDEU ze dne 13. února 2014, sp. zn. C-466/12, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine
Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB.
Obdobně též rozsudek SDEU ze dne 7. srpna 2018, sp. zn. C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff.
Obdobně též rozsudek SDEU ze dne 14. června 2017, sp. zn. C-610/15, Stichting Brein v. Ziggo BV, XS4ALL
Internet BV.
31
Např. sociální sítě jako Instagram, Facebook, YouTube.
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odpovědnosti za šíření obsahu bez oprávnění taková, že odpovědnost jde za uživatelem, který
obsah užil bez souhlasu autora a poskytovatelé nejsou povinni ke kontrole právních titulů k užití
a ve většině případů je jejich odpovědnost vyloučena. Odpovědnými se stanou v okamžiku, kdy
dojde k nahlášení protiprávně sdíleného obsahu a oni jej na základě této výzvy neodstraní.
Tento stávající stav však směrnice zcela mění, když stanoví, že za neoprávněná sdělení
nebo zpřístupnění chráněného obsahu jsou odpovědni právě poskytovatelé a nikoliv uživatelé,
ledaže prokáží, že (i) k obdržení souhlasu vynaložili veškeré úsilí, (ii) v souladu s odbornou
profesionální péčí v daném odvětví vynaložili úsilí k znepřístupnění sporného obsahu, k němuž
obdržel nezbytné informace od nositelů práv a (iii) ihned znepřístupní nebo odstraní takový
obsah na základě odůvodněné výzvy od nositelů práv.32 Posledně uvedený požadavek byl
zobecněn na povinnost znepřístupnění z původního návrhu na zavedení „vhodné a přiměřené
technologie rozpoznávání obsahu“33. Výjimky tvoří sdílení obsahu za účelem citace, kritiky,
recenze a užití pro účely karikatury, parodie či pastiše.
Členské státy jsou povinny implementovat směrnici do dne 7. června 2021 a je tak
na každém státu konstruovat vlastní právní úpravu na základě jejích ne vždy zcela jasných
a určitých ustanovení. Domnívám se, že v budoucnu bude důležitá role SDEU při výkladu
úpravy a je možné očekávat, že jeho činností dojde k vytváření nových pravidel, jak tomu bylo
již v minulosti.

3.3 Tuzemské prameny
Ústavní základ pro práva autorů a výkonných umělců tvoří čl. 34 odst. 1 Listiny, tedy
právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, které náleží každému, není tak omezeno pouze
na občany České republiky. Osobnostní složku odvozujeme mimo jiné i z ochrany osobnosti
zakotvené v čl. 10 Listiny a majetkovou (ve vztahu k celému duševnímu vlastnictví) z ochrany
vlastnického práva dle čl. 11 Listiny. Autorský zákon tak podrobněji popisuje obsah těchto
přirozených práv.34

32

KORBEL, František. DUBEŇ, Roman. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. In epravo.cz.
[online]. 13.3.2019 [cit. 3.8.2019]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/smernice-o-autorskem-pravuna-jednotnem-digitalnim-trhu-109023.html.
33
Čl. 13 Návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES právu
[online].
[cit.
31.7.2019].
Dostupné
z
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=CS.
34
PRCHAL, Petr. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 57.
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Jak již bylo zmíněno výše, základním pramenem právní úpravy v České republice je
autorský zákon, který je účinný ode dne 1. prosince 2000 a který zrušil předchozí autorský
zákon z roku 1965. Autorský zákon se člení na 12 částí s tím, že část první se systematicky dále
dělí na 7 hlav zabývající se právem autorským (právy autorskými), právy souvisejícími
s právem autorským (právy autorskými), zvláštním právem pořizovatele databáze, kolektivní
správou, souběhem ochrany, přestupky a ustanoveními přechodnými a závěrečnými. Předmět
úpravy je vymezen v ust. § 1 autorského zákona a stanoví, že upravuje práva autora k jeho
autorskému dílu, práva související s právem autorským (právy autorskými) a práva pořizovatele
k jím pořízené databázi, ochranu práv dle podle tohoto zákona a dále kolektivní správu práv
autorských a práv souvisejících s právem autorským (právy autorskými). Kolektivní správa
byla před účinností autorského zákona upravena v samostatném zákoně.35 Mezi práva
s autorským právem (právy autorskými) související řadíme práva výkonného umělce k jeho
uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce
zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele
k jeho vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání
majetkových práv a právo nakladatele na odměnu. Výčet práv je taxativní, jiná práva tedy
autorský zákon neupravuje.36
Občanský zákoník, který zahrnuje komplexní obecnou úpravu soukromoprávních
poměrů37, je, jak již bylo zmíněno, k autorskému zákonu ve vztahu subsidiarity. Autorský
zákon má svou zvláštní úpravu týkající se správy cizích majetkových práv (ust. § 95 a násl.
AZ), osobního stavu právnických osob, které jsou kolektivními správci (ust. § 96d a násl. AZ),
licenčních smluv v rámci kolektivní správy (ust. § 98 a násl. AZ), povinnosti k náhradě škody
(ušlého zisku) ve výši obvyklé odměny na základě licenční smlouvy (ust. § 40 odst. 4 AZ), výše
bezdůvodného obohacení (ust. § 40 odst. 4 věta druhá AZ) a postavení osoby oprávněné
k vymáhání autorským zákonem uvedených nároků namísto autora či umělce, jestliže ji bylo
smlouvou uděleno výhradní oprávnění k výkonu práva dílo či výkon užít.38 Nejdůležitějšími
ustanoveními v občanském zákoníku pro práva autorů a výkonných umělců jsou zejména ust.
§ 496 o věcech hmotných a nehmotných, ust. § 504 o obchodním tajemství, ust. § 2358 a násl.

PRCHAL, Petr. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 57.
Tamtéž, s. 59.
37
TELEC, Ivo. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 50.
38
Tamtéž, s. 51 – 52.
35
36

13

upravující licence (blíže kapitola 7), ust. § 2631 a násl. týkající se děl s nehmotným výsledkem
a ust. § 2976 a násl. o nekalé soutěži. 39
Úprava práv autorských a práv výkonných umělců je obsažena i v dalších normách
z jiných právních odvětví, např. v Ústavě České republiky, trestním zákoníku, zákoníku práce
a dalších.

39

SRSTKA, Jiří. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 82.
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4 Autorské dílo a umělecký výkon
V této kapitole bude pojednáno o objektu práv autorských a práv výkonných umělců, tedy
o autorském díle a uměleckém výkonu. Následně bude možné blíže poukázat na shodné rysy
a stejně tak i na rozdíly mezi těmito objekty práv.

4.1 Charakteristika autorského díla
Zákonnou definici autorského díla lze rozdělit na pozitivní a negativní část. Pozitivní
definici autorského díla nalezneme v ust. § 2 odst. 1 autorského zákona čítající 4 základní
pojmové znaky, jež je třeba nutné splnit kumulativně: (i) musí se jednat o dílo literární či jiné
dílo umělecké či vědecké, (ii) je jedinečné, (iii) je výsledkem tvůrčí činnosti autora a (iv) je
vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě (včetně elektronické podoby). Ustanovení dále
stanoví, že se jedná o autorské dílo, jestliže je vyjádřeno „trvale nebo dočasně, bez ohledu
na jeho rozsah, účel nebo význam“.40 Česká právní úprava vychází z definice autorského díla
obsažené v čl. 2 Bernské úmluvy. Negativní část definice je stanovena v odst. 6, jenž příkladmo
udává, co není autorským dílem, např. myšlenka, objev, matematický graf, statistický graf atd.
Z výše uvedeného dále vyplývá, že rozlišujeme dvě kategorie autorských děl, a to dílo
umělecké, jehož zvláštní podkategorii tvoří dílo literární, a dílo vědecké.
Znak jedinečnosti je spojen s požadavkem originality a neopakovatelnosti, jestliže mají
autorská díla téměř totožné rysy, jedná se v jednom případě o plagiát, nebo to nejsou autorská
díla z důvodu absence jedinečnosti. Tímto znakem se liší např. od vynálezů, kde se uplatňuje
právo priority (tedy kdo jej první objeví), ale objevit jej může kdokoliv.41 Povinnost naplnění
znaku jedinečnosti je prolomena u tzv. fiktivních děl, jež jsou popsána níže.
Jak bylo již stručně uvedeno v kapitole 2, v našem právním řádu může být autorem pouze
fyzická osoba, a to z důvodu, že dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tím rozumíme, že je
spjato s autorovou osobností, je reflexí jeho myšlenek, schopností, nápadů, dovedností a jeho
ducha.42 Takové ojedinělé duševní činnosti není právnická osoba schopna. Pojmový znak tvůrčí
činnosti nemáme nikde definován. K bližšímu poznání pojmu a jeho významu nám poslouží
odborná literatura a judikatura. Tvůrčí činnost závisí na zvláštních osobních schopnostech
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TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 15 – 22.
SRSTKA, Jiří. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 73.
Obdobně též TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 20.
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a vlastnostech konkrétního autora, může však obsahovat i prvky mechanické, strojové, netvůrčí
povahy43. Nadto je vhodné uvést, že tvůrčí činnost není autorským zákonem chráněna, je pouze
jedním ze znaků generální klauzule, kterou je třeba naplnit k požívání ochrany dle autorského
zákona.
Aby došlo k naplnění znaku pod bodem (iv) musí být dílo nějakým způsobem vysloveno,
není však nutné jeho trvalé spojení s hmotným substrátem (podkladem), jako je tomu v jiných
mimoevropských právních řádech.44 Pro naplnění znaku je dostačující, aby dílo bylo
vnímatelné pouze pro určitou skupinu osob (např. literární dílo vytvořené ve formě Braillova
slepeckého písma)45. Prostředky k vyjádření objektivní vnímatelnosti díla jsou např. slovo,
psaný text, náčrt, zvukové vlny.
Z definičních pojmů “trvale a dočasně“ vyplývá, že autorské dílo může existovat bez
hmotného nosiče. Jako příklad nám poslouží hudební skladba, která byla zahrána, aniž by došlo
k jejímu zachycení, a přesto je autorským dílem.46 Autorské dílo je v naší právní úpravě třeba
odlišovat od hmotného substrátu, na kterém je zachyceno, takový hmotný substrát je hmotnou
věcí ve smyslu ust. § 496 odst. 1 občanského zákoníku, zatímco samotné nehmotné autorské
dílo podléhá speciální úpravě stanovené autorským zákonem a je na tomto nosiči nezávislé.
Z výše uvedeného můžeme vyvodit, že práva autora k dílu nezanikají zničením takového
hmotného substrátu, nosiče díla, ledaže by se jednalo o nosič, který byl prostředkem
vnímatelnosti díla lidskými smysly a neexistovaly žádné rozmnoženiny. Důvodem zániku díla
by však nebylo zničení nosiče coby hmotné věci, nýbrž ztráta objektivní vnímatelnosti jako
jednoho z definičních znaků, na kterém je dílo vyjádřeno. V praxi je tato nezávislost patrná
v momentě, kdy nositelem vlastnického práva k věci je jiná osoba než autor, a to z důsledku
převodu této hmotné věci na třetí osobu. Tato třetí osoba však nabývá pouze vlastnické právo
k hmotné věci a nikoli oprávnění k výkonu práva dílo užít, ledaže autor zároveň udělil této
osobě i licenci k výkonu tohoto majetkového práva k dílu (ust. § 9 odst. 3 AZ). Některá díla
jsou však závislá na svém podkladu z hlediska kvalitativního, např. fotografie, jejíž hodnota a
kvalita se bude odvíjet od kvality materiálu fotografického papíru, toto však nelze tvrdit např.
o literárním díle a materiálu, kterého bylo užito při tisku knihy.
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Autorská práva vznikají autorovi v momentě, kdy dojde ke zhmotnění díla, tedy vyjádření
v objektivně vnímatelné podobě a není ze strany autora zapotřebí žádných formálních kroků.
Nejedná se tak o právní jednání, nýbrž o jinou právní skutečnost.
Věta druhá odst. 1 ust. § 2 autorského zákona obsahuje demonstrativní výčet druhů
autorských děl, který má sloužit k větší právní jistotě. Výčet má i svůj praktický význam, a to,
aby zákonem stanovené druhy byly součástí oprávnění k výkonu kolektivní správy vydávanými
Ministerstvem kultury České republiky47. Autorský zákon výslovně uvádí 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 podobným
fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné jako je dílo malířské,
grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo
kartografické. Důsledkem zvolení demonstrativního výčtu, a nikoliv taxativního, je možnost
snadněji reagovat na změny a rozvoj tvorby autorů. I druh díla nezmíněný v tomto výčtu může
být autorským dílem za podmínky, že naplňuje legální pojmové znaky. Speciální zmínku
si zaslouží dílo audiovizuální a režisér takového díla jako autor (ust. § 62 a 63 AZ) a díla
audiovizuálně užitá (ust. § 64 AZ), jejichž autorem může být např. scénárista.
Zvláštní postavení má počítačový program, databáze a dále fotografie nebo dílo
vyjádřené postupem podobným fotografii (tzv. fiktivní díla). Ta jsou považována za díla, pokud
„jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem“ dle ust. § 2 odst.
2 autorského zákona a nemusí splňovat znak jedinečnosti48, je tedy možné mít vedle sebe
v podstatě identická původní díla49. Důvodem pro odchylné pojetí základních znaků těchto tří
předmětů a zakotvení právní fikce poskytujícím těmto předmětům stejnou ochranu jako
autorským dílům, je implementace směrnic EU50. Zejména u fotografií může v praxi docházet
k problémům, když rozlišujeme v podstatě tři kategorie, a to fotografie jako dílo jedinečné, dále
fotografie (původní dílo, např. fotografování při cestování) a fotografie, která není autorským
ani uměleckým dílem. Posledně uvedeným se rozumí hlavně fotografie pořízené v automatech,
průkazové fotografie apod. 51

Seznam oprávnění ke kolektivní správě správ vydaných Ministerstvem kultury České republiky [online]. [cit.
3.8.2019]. Dostupné z https://mkcr.cz/opravneni-ke-kolektivni-sprave-prav-691.html.
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Ochranu autorský zákon poskytuje dle odst. 3 citovaného ustanovení i jednotlivým
vývojovým fázím a částem díla, včetně názvu a jmen postav, pokud vykazují výše uvedené
znaky.
Autorskoprávní ochrana náleží všem dílům vyhovujícím zákonné definici52, vyjma
úředních děl (demonstrativně uvedené právní předpisy, rozhodnutí, sněmovní a senátní
publikace atd.) a nově též i výtvorů tradiční lidové kultury za předpokladu, že autor není znám
a nejedná se o dílo anonymní či pseudonymní53, jedná se o taxativní výčet vyloučených
předmětů. Úřední díla nepodléhají ochraně, jak stanoví ust. § 3 autorského zákona, a to
z důvodu veřejného zájmu na jejich neomezené šíření. Výtvory tradiční kultury jsou vyloučeny
z ochrany, jelikož není jejich autor znám, čímž je znemožněn výkon práv k takovým dílům.54
Zákon dále stanoví povinnost jejich uvádění způsobem nesnižujícím jejich hodnotu (nejedná
se tak o jejich úplné vyloučení z ochrany), podobně jako tak stanoví u postmortální ochrany

autorských děl. Výluka se nevztahuje na zpracování těchto výtvorů ani na jejich provedení
výkonnými umělci. Dále existují výjimky a omezení práv autorských, o kterých pojednávám
blíže v kapitole 8.
Ke vzniku autorských práv a poskytnutí ochrany není rozhodujícím faktorem hodnota
či význam díla pro společnost. Určující jsou pouze legální znaky, jak jsou popsány výše.
S ohledem na tuto skutečnost pak ochraně dle autorského zákona podléhají např. i díla
pornografická či vyjadřující podporu rasově či nábožensky nesnášenlivým ideologiím. Postih
takových nežádoucích jevů je však řešen až v rámci veřejného práva, v oblasti soukromoprávní
jsou však autorským díly. Až samotný výkon práv k takovému dílu a jeho užití, mající dopad
i v trestněprávní oblasti, může mít vliv na status díla z hlediska autorskoprávní ochrany.55
Literární nebo jiná umělecká či vědecká hodnota díla má ve stávající zákonné úpravě význam
při určování způsobu užití díla osobou odlišné od autora. Taková osoba nesmí dílo užít
způsobem, který by snižoval jeho hodnotu (srov. ust. § 11 odst. 3 AZ).
Typickým jevem, který je běžně u nás užíván u děl literárních a i audiovizuálních, je
copyrightová doložka ©. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava vychází z neformálního
principu, tedy že ke vzniku ochrany není nutné dílo nikde registrovat jako je tomu např.
u průmyslových práv a jejich registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, nemá tato doložka
52
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v podstatě žádný právní význam, užívá se tak zejména ke sdělení údajů o autorovi,
nakladatelství, které dílo vydalo, či o agentuře zastupující autora (viz kapitola 3).56

4.1.1 Odvozená díla
Mezi další předměty autorských práv řadíme tzv. odvozená díla. Jedná se o díla, jejichž
vznik je vázán na již existující primární díla – odvozují od takových svůj vznik. Prvním
způsobem vzniku je zpracování díla jiného a vyznačuje se obecnými znaky pro autorská díla
a dále speciální stanovené v ust. § 2 odst. 4 autorského zákona.57 Kumulativně musí být splněny
znaky jedinečnosti, popřípadě původnosti a musí být výsledkem tvůrčí činnosti. Typickými
odvozenými díly vzniklé zpracováním jsou filmové či televizní adaptace románů, remixy
zvukově zaznamenaných děl.58 Dílo může být odvozeno z díla již volného, kterému uplynula
doba trvání majetkových práv, stejně tak může být odvozeným dílem zpracovaný předmět,
který je z ochrany autorského zákona vyloučen, např. užití rozhodnutí soudu nebo jiného
orgánu veřejné moci v podobě právní věty.59
Dalším způsobem tvorby odvozených děl je jejich překlad do cizích jazyků (i do mrtvých
a umělých jazyků). Musí se však jednat o překlad autorského díla, volného díla či předmětu
vyloučeného z autorskoprávní ochrany, nikoliv však o předměty nenaplňující zákonné znaky.60
Ke zpracování či překladu díla je třeba předchozího souhlasu autora, kterého je zapotřebí
i k užívání díla, a to právě z důvodu odvozenosti a závislosti na díle původním.61 I odvozené
dílo vzniklé neoprávněně, tedy bez souhlasu autora původního díla, může podléhat ochraně dle
autorského zákona. Autor je však oprávněn obracet se na soud pro neoprávněný zásah do jeho
práv k jeho dílu (ust. § 40 AZ).
Výše uvedené lze shrnout tak, že zpracováním a přeložením díla vznikají nová autorská
práva k takto odvozenému dílu osobě, která tuto činnost vykonala. Zároveň však platí,
že veškerá práva osobnostní i majetková původního autora k původnímu dílu jsou v celém
rozsahu zachována.
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4.1.2 Hromadná díla
Mezi hromadná díla dle Telce řadíme dílo souborné, díla spojená, dílo audiovizuální, dílo
spoluautorů a dílo kolektivní.62 Autorský zákon udává příkladmý výčet souborných děl, kterými
jsou např. sborníky, časopisy, encyklopedie, výstavy atd. Souborná díla mohou být tvořeny (i)
pouze autorskými díly, (ii) autorskými díly a zároveň předměty, které jimi nejsou a (iii) a pouze
předměty, jež nejsou autorskými díly. Pro souborná díla platí obdobně co pro odvozená díla,
když je do nich možné zařadit i díla volná a předměty vyloučené z ochrany.63 Výběrem
nebo uspořádáním jednotlivých prvků, tedy duševní činností uspořadatele, vzniká souborné
dílo (celek jednotlivých předmětů), za podmínky, že tím jsou naplněny zákonné znaky (ust. § 2
odst. 1 AZ).
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kolektivní dílo.65 Důsledkem převzetí evropské legislativy je dle naší úpravy souborným dílem
i databáze, u které absentuje znak jedinečnosti za podmínky, že splňuje prvek původnosti.
Autorská práva k soubornému dílu náleží osobě, která je uspořadatelem, zároveň však zůstávají
zachována autorská práva autorů jednotlivých děl do souboru zařazených.66 Pro užívání
zařazených děl se obdobně uplatní to, co pro odvozená díla, tedy je zapotřebí nejprve obdržet
souhlas k užití jednotlivých děl od jejich autorů. 67
Úprava děl spojených není zákonem výslovně stanovena, vyjma ust. § 27 odst. 6
autorského zákona, týkající se doby trvání majetkových práv k hudebnímu dílu s textem, bylali tato díla vytvořena za účelem jejich užití ve spojení. Jejich účelem je užití samostatných děl
spojených do jednoho celku, např. muzikál, opera (spojení divadelní hry s hudebním dílem).
Nejedná se však povahou o jednotné dílo jako souborné či spoluautorské dílo, a to z důvodu,
že nedochází k takové oduševnělé tvůrčí činnosti.68 Z důvodu absence úpravy v autorském
zákoně, nemáme tak zakotven způsob nakládaní s dílem a vztah mezi autory. 69 Souhlas k užití
spojeného díla však musí udělit všichni autoři děl, které mají být navzájem spojeny, i přes
neexistenci úpravy.70
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Audiovizuálními díly se ve smyslu ust. § 62 autorského zákona rozumí uspořádání
„zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu“, vnímatelných
zrakem či sluchem. Autorem je, jak bylo již zmíněno výše, režisér tohoto díla. Vzniká tvůrčím
uspořádáním audiovizuálně užitých děl. Povahově je odlišné od děl užitých za účelem jeho
vytvoření.71 Jednotlivá díla audiovizuálně užitá zůstávají nadále samostatnými předměty
ochrany podobně jako u souborného díla.
Definici spoluautorského díla nalezneme v ust. § 8 autorského zákona stanovující, že je
nutné, aby bylo vytvořeno dvěma či více autory, jímž náleží autorské právo k dílu společně
a nerozdílně. Jedná se o jediné autorské právo příslušející více osobám.72 K disponování
se spoluautorským dílem je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech spoluautorů. Autorský
zákon umožňuje tuto tvrdost odstranit nahrazením chybějícího projevu vůle soudním
rozhodnutím. K domáhání se ochrany před narušením či ohrožením je však aktivně legitimován
každý spoluautor.
Posledním z hromadných děl je kolektivní dílo definované v ust. § 59 autorského zákona,
jež stanoví nutnost kumulativního naplnění následujících prvků – na tvorbě se podíleli
minimálně dva autoři, jimi vytvořený obsah není schopný samostatného užití a je vytvářeno
na základě podnětu jiné osoby (investora), pod jejíž jménem je nutně i zveřejněno.73 Výkon
majetkových práv náleží právě této osobě.74

4.2 Charakteristika uměleckého výkonu
Umělecký výkon coby objekt práv výkonných umělců je definován v ust. § 67 odst. 1
autorského zákona, které stanoví příkladmý výčet těchto nehmotných statků, jedná se např.
o výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta. Není zásadně (výjimkou je výkon
artisty) možná existence uměleckého výkonu bez díla, jelikož je na něm závislé. Uměleckým
výkonem mohou být prováděna díla literární a další umělecká, nikoliv však díla vědecká.75
Kupříkladu přednáška, myšleno samotný přednes přednášky či prezentace vědecké práce nejsou
autorským zákonem chráněny.
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Umělecký výkon coby nehmotný statek je, stejně jako autorské dílo, třeba z hlediska
práva odlišovat od hmotného substrátu, na který je zaznamenán. Tento je totiž hmotnou věcí
ve smyslu občanského zákoníku, oproti tomu umělecký výkon podléhá úpravě dle autorského
zákona.
Umělecký výkon je též spjat s osobou umělce a jeho činností, stejně jako je dílo spojeno
s osobou autora. Pojmovým znakem uměleckého výkonu je „individuální projev osobnosti,
která výkon vytváří“76 a nese „osobitý ráz vyplývající z osobnosti svého původce“77. Prvek
jedinečnosti je tak možno uplatnit obdobně i na umělecký výkon, jedná se zde však o nižší míru
tvůrčího ducha, než je vyžadována u autorského díla, neboť je možné, aby dva herci zahráli
naprosto stejnou roli (filmovou či divadelní), oproti tomu dva autoři nikdy nemohou namalovat
stejný obraz. Umělecké výkony herců tedy nebudou jedinečné, nýbrž osobité, jelikož roli
zahráli a přistupovali k ní svým osobitým způsobem. Z výše uvedeného vyplývá faktická
nemožnost opakování uměleckého výkonu. Při každém provedení tak půjde o zcela nový
umělecký výkon78, např. každá jednotlivá repríza divadelního představení je novým
uměleckým výkonem. K opakování téhož uměleckého výkonu bude zapotřebí jej zachytit, tj.
nechat vytvořit (pořídit) jeho záznam. Skutečnost, že každé provedení díla představuje nový
výkon, je významná pro oblast smluv uzavíraných s umělcem. Předmětem takové smlouvy je
obvykle závazek umělce k opakovanému vytváření výkonu, reprízám, jinak by bylo nutné
uzavírat na každé jednotlivé provedení samostatnou smlouvu.
K požívání autorskoprávní ochrany není nutné zachycení výkonu na hmotný podklad79
stejně jako v případě autorského díla.
Z povahy samotné vyplývá, že je třeba, aby vykazoval určitou uměleckou hodnotu, jež
však nemusí být rovna hodnotě prováděného autorského díla. Jako názorný příklad výše
uvedeného Telec zmiňuje provedení divadelní hry s nepatrnou uměleckou hodnotou
uznávaným umělcem, hercem, ve značné kvalitě.80 Hodnota a význam uměleckého výkonu je
dle autorského zákona kritériem k poskytnutí ochrany umělci před znetvořením, zkomolením
nebo jinou změnou výkonu, která by zasahovala do jeho pověsti (srov. ust. § 70 odst. 4 AZ).
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Obdobně jako u autorského díla i práva výkonného umělce k jeho výkonu vznikají
okamžikem jeho vytvoření v objektivně vnímatelné formě, není podstatné, zda se jedná o živé
vystoupení či vnímání výkonu za pomocí technických zařízení.
Uměleckým výkonem se rozumí provedení díla tradiční lidové kultury, i přes skutečnost,
že těmto předmětům nenáleží autorskoprávní ochrana. Z hlediska provedení uměleckého
výkonu je tak pojem díla uměleckého širší než z hlediska autorského díla.81 Z výše uvedeného
vyplývá, že např. při hraní lidové písně umělcem, bude lidová píseň, v případě naplnění
zákonných znaků, autorským dílem, které však nepožívá ochrany dle ust. § 3 písm. b)
autorského zákona, zároveň však umělecký výkon bude autorským zákonem chráněn,
bez ohledu na to, zda prováděné dílo je předmětem ochrany či je z ní vyjmuto.
Legální vymezení pojmu umělecký výkon bylo ovlivněno mezinárodními prameny,
zejména právní fikce ohledně výkonů artistů považovaných za umělecké výkony vyplývá
z Římské úmluvy, konkrétně jejího čl. 9. Na základě přistoupení k této úmluvě náš právní řád
výslovně zakotví, že za umělecký výkon se považuje i výkon artisty, aniž by však artista
prováděl dílo. Jedná se totiž pouze o předvádění jeho fyzických a technických dovedností,
a nikoliv o uměleckou interpretaci. 82
Výkonný umělec může v rámci své tvůrčí činnosti vytvořit nové dílo, a to zpracováním,
když např. obohatí text divadelní hry. Zpravidla se tak děje u herců, dirigentů či sbormistrů.
V takovém případě je možné, že jsou tyto osoby výkonnými umělci a zároveň jsou autory
nového díla vzniklého v důsledku zpracováním díla jiného (původního), náleží jim tak práva
autorská k novému dílu i práva výkonného umělce k výkonu, kterým bylo (původní) dílo
provedeno. 83 K tomuto je vhodné poznamenat, že kupříkladu hudební improvizace, která je
dostatečně tvůrčí a jedinečná, je autorským dílem a nikoli uměleckým výkonem, jímž je dílo
prováděno. Improvizující osoba tvoří prostřednictvím své fantazie a schopností natolik
originální počin, že tím vytvoří autorské dílo.
Z hlediska počtu subjektů práv výkonných umělců existují umělecké výkony
individuální, kdy jediné dílo je provedeno jediným výkonným umělcem, a kolektivní,
při kterých dochází k provedení jednoho díla více umělci. 84 V běžném životě se můžeme velmi
často setkat s pluralitou subjektů, umělců, provádějících jediné dílo. Typickým příkladem
81
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mohou být divadelní představení, při kterých přihlížíme výkonům herců, koncert hudební
skupiny předvádějící svůj obsah nebo vystoupení pěveckého sboru. Nejedná se však o jediný
výkon ve smyslu spoluautorského díla. Každý umělec vytváří samostatný umělecký výkon,
k němu mu náleží jeho osobnostní a majetková práva a je předmětem ochrany85.
Dle ust. § 74 autorského zákona nelze na umělecké výkony aplikovat ustanovení díla
spoluautorského.

4.3 Srovnání právní úpravy autorského díla a uměleckého výkonu
Umělecký výkon vzniká provedením autorského díla, jedním z nejzásadnějších rozdílů
mezi těmito objekty práv je fakt, že vytvoření uměleckého výkonu je zásadně závislé
na existenci autorského díla. Jedná se o tzv. zásadu akcesority uměleckého výkonu
k autorskému dílu. Výjimku z této zásady přestavuje výkon artisty, jenž je ze zákona
uměleckým výkonem, aniž by artista prováděl autorské dílo.
Autorským zákonem dochází k zúžení kategorií autorských děl, které je možné
uměleckým výkonem provést, když výkonný umělec je oprávněn provádět pouze díla literární
a jiná umělecká, a nikoliv díla vědecká. Oproti tomu však autorský zákon dovoluje provedení
výtvorů tradiční kultury umělcem, přestože těmto předmětům není poskytnuta autorskoprávní
ochrana, jelikož jsou z ní zákonem vyjmuty, z výše uvedeného dovozujeme, že osoba hrající
lidové písně je výkonným umělcem.
Shodným prvkem mezi uměleckým výkonem a autorským dílem je jejich vztah a spojení
s osobou umělce a autora. Oba dva předměty jsou spjaty s osobností svého tvůrce a takové
spojení vyjadřuje zvláštní nápady, schopnosti a pocity autora či umělce. Mezi pojmové znaky
autorského díla řadíme jeho jedinečnost (popřípadě původnost u tzv. fiktivních děl), obdobně
se tento prvek uplatní i na umělecký výkon 86, je vhodnější však hovořit o osobitosti výkonu.
Je možné, aby výkonný umělec byl zároveň autorem zpracovaného (odvozeného) díla.
Jediné osobě tak náleží dvě skupiny práv – práva autorská k nově zpracovanému dílu a práva
výkonného umělce k výkonu, jímž bylo původní dílo provedeno.
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Rozdílnou úpravu spatřujeme v případě vytváření jediného díla a v případě interpretace
jednoho díla více osobami. Na dílo vytvářené více autory se uplatní ust. § 8 autorského zákona,
jež je označováno jako spoluautorské a autorům tohoto díla náleží jedno autorské právo
(autorská práva) společně a nerozdílně. Citované ustanovení se však neuplatní na dílo
prováděné více než dvěma výkonnými umělci, jelikož každý jednotlivý výkon je samostatným
předmětem ochrany a má svého majitele.87 Autorským zákonem byl zakotven institut
společného zástupce, jenž však slouží pouze pro účely jednání za uměleckou skupinu či těleso
vůči třetím osobám, neřeší však vztahy mezi jednotlivými umělci. 88
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5 Autor a výkonný umělec
Po vymezení objektu autorských práv a práv výkonných umělců logicky přichází na řadu
subjekty těchto práv, tedy autor a výkonný umělec. V této kapitole se tak pokusím přiblížit
charakteristiku autora a výkonného umělce a následně úpravu vzájemně porovnat.

5.1 Autor
Originárním subjektem práv autorských je vždy autor. Tento pojem nám definuje
autorský zákon v ust. § 5. Naše právní úprava tak vychází z tradičního kontinentálního pojetí
objektivní pravdivosti autorství, teorií též označované jako zásada materiální pravdy.89 Z dikce
zákona vyplývá, že autorem může být pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila. Od této zásady
se autorský zákon odchyluje pouze v případě audiovizuálních děl, když ve svém ust. § 63 odst.
1 stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že autorem je (hlavní) režisér. Výše uvedené však
platí pouze o filmových režisérech, naproti tomu divadelní režie je považována za umělecký
výkon, nikoliv autorské dílo, tudíž divadelní režisér je výkonným umělcem90. Domněnka
autorství režiséra audiovizuálního díla byla převzata do naší úpravy na základě čl. 2 směrnice
2006/116/ES. Dále zákon rozlišuje domněnku autorství zakotvenou v ust. § 6 autorského
zákona, tuto nelze považovat za prolomení zásady v pravém slova smyslu91, a to z důvodu,
že domněnku lze vyvrátit důkazem opaku (blíže viz podkapitola 5.3).
Jak již bylo zmiňováno, český právní řád je založen na přirozenoprávním principu, kdy
pouze fyzická osoba je nadána tvůrčí schopností a dílo lze chápat jako osobní a neopakovatelný
výtvor duševní činnosti člověka. Právnická osoba, jako fiktivní konstrukt práva, touto
schopností nedisponuje, proto tak může být jedině odvozeným subjektem autorských práv.
Právnická osoba či osoba od autora odlišná je způsobilá nabývat pouze oprávnění k výkonu
majetkového práva dílo užít, popřípadě může být subjektem majetkových práv při jejich
zdědění. Z výše uvedeného vyplývá, že k možnosti výkonu práv těmito osobami je vedle
vytvoření díla zapotřebí ještě minimálně jedné právní skutečnosti92.
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Dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, která spočívá v jeho
duševních schopnostech, dovednostech a fantazii a má být zobrazeno v objektivně vnímatelné
podobě, tím rozumíme vnímatelné lidskými smysly, jak jsem uváděla v kapitole předchozí
při výkladu pojmů autorské dílo a umělecký výkon. Autorem může být jedině osoba, která je
vybavena vědeckými, literárními či jinými uměleckými tvůrčími vlastnostmi a využila je
k tvorbě díla. Z tohoto lze dovodit, že jakákoliv činnost odlišná od tvůrčí, byť důležitá
pro tvorbu díla, nezakládá vznik autorství (autorem nebude osoba poskytující pouze technické
či peněžní prostředky). Můžeme říci, že česká úprava klade důraz primárně na ochranu tvůrčí
činnosti nikoliv na materiální vklady.
Vznik autorského díla není právním jednáním, nýbrž jinou právní skutečností. 93 Z výše
uvedeného i z dikce zákona vyplývá, že osobou požívající ochrany může být jakákoliv fyzická
osoba, myšleno i osoba s omezenou svéprávností (nezletilá či např. trpící duševní poruchou).
Autorem díla může být i např. žák mateřské školy, ač může jít o dílo pouze nepatrné umělecké
hodnoty. Svéprávnost však není definičním znakem pojmu autora a není tak z pohledu
autorského práva rozhodná. Za účelem možnosti disponování s dílem však osoba již svéprávná
být musí94.
Práva autora k dílu vznikají okamžikem jeho vyjádřením ve vnímatelné podobě
bez dalšího. Platí tedy zásada neformálnosti bez existence formálního požadavku jako ohlášení
díla do registru či jiné evidence pro účely vzniku díla.
Citované ustanovení v odst. 2 obsahuje definici autora souborného díla, jímž je „fyzická
osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala“. Tím nejsou dotčena práva dalších
autorů děl, jež jsou do souboru zařazena.
Ust. § 8 autorského zákona pojednává o dílu spoluautorském, nedílném dílu vytvořeným
společnou tvůrčí činností několika autorů. Právo (práva) jim pak náleží společně a nerozdílně.
Za spoluautora nelze v souladu s ust. 8 odst. 2 autorského zákona považovat osobu, která
ke vzniku díla přispěla „pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní
nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu,
anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět“.
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K disponování a nakládání s dílem třetími osobami je zapotřebí obdržet souhlas autora,
to už bylo uváděno. Je ovšem možné, že se autor rozhodne své dílo zveřejnit bez udání jména
(tedy anonymně) či pod uměleckým jménem (tedy pseudonymně), aniž by skutečné jméno
autora bylo známo, v takovém případě se třetí osoby musí obracet na osobu, která dílo
zveřejnila, jelikož ta zastupuje autora při výkonu jeho práv vlastním jménem a na jeho účet,
resp. spravuje tato autorova práva, a to do doby, než se autor veřejně za autora díla prohlásí,
ledaže je jeho pravé jméno obecně známo. Bez autorova svolení není možné jeho totožnost
prozradit (ust. § 7 AZ).

5.2 Výkonný umělec
K samostatnému zakotvení ochrany práv výkonného umělce došlo autorským zákonem
z roku 1953. Na rozdíl od předchozí právní úpravy dle stávajícího autorského zákona máme
legální definici pojmu výkonný umělec. Ust. § 67 odst. 2 autorského zákona stanoví,
že „Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.“ Z toho vyplývá,
že i úprava výkonných umělců je ovládána zásadou materiální pravdivosti.
Pro úplnost opětovně uvádím, že umělecký výkon je osobitý a neopakovatelný projev
osobnosti umělce. Výkonným umělcem je člověk, který předvádí nebo jinak provádí autorské
dílo. Postup při vytváření uměleckého výkonu se bude lišit umělec od umělce a též záleží
na povaze prováděného díla, obecně lze ale říci, že prvním krokem k vytvoření výkonu je
seznámení se s dílem a dále jeho nastudování a osvojení si (jako je naučení textu písně, filmu,
básně, naučení choreografie, notového zápisu skladby apod.), posledním krokem je samotné
předvedení a interpretace díla, či jiné provedení.
Obdobně jako u autorů, je i v tomto případě zásada materiální pravdy dále rozšířena
zásadou neformálnosti, čímž se rozumí vznik práv umělce k výkonu provedením díla, aniž by
byla vyžadována jakákoliv formalita v podobě registrace.
Výkonným umělcem může být výlučně fyzická osoba a ani u výkonných umělců není
rozhodná skutečnost, zda je umělec svéprávný či má omezenou svéprávnost, jelikož umělecký
výkon není právním jednáním. Nutno poznamenat, že k disponování s výkonem je již plná
svéprávnost nezbytná.95
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V prvním odstavci výše citovaného ustanovení je pak uveden demonstrativní výčet
výkonných umělců s tím, že autorský zákon výslovně mimo jiné uvádí herce, zpěváky,
hudebníky, tanečníky, dirigenty, sbormistry, režiséry a artisty. U posledně zmiňovaného
se jedná o právní fikci převzatou z čl. 9 Římské úmluvy. Jedná se o fikci, jelikož artista
neprovádí umělecké dílo. Výkon artisty se pohybuje na pomezí mezi uměleckým a sportovním
výkonem, sportovní výkony však zásadně chráněny nejsou, ledaže tím dochází k provedení díla
choreografického, např. tancem. Dle některých názorů96 se za artistu, a tudíž za umělce, dá
považovat např. i kouzelník, dle Telce právě z důvodu, že ochrana stojí na fikci, nelze toto
ustanovení aplikovat na další osoby, které se pohybují v podobných angažmá, avšak neprovádí
dílo.
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Osobně se přikláním k druhému názoru. Autorský zákon obsahuje pouze pozitivní

definici ve vztahu k uměleckému výkonu a umělci, váznoucí na provedení díla (s výjimkou
artisty, jenž dílo neprovádí) a nezavádí žádnou negativní definici, kterou by výslovně znemožnil
určitým osobám požívání ochrany, což vede k závěru, že jestliže by např. již zmíněný kouzelník
provedl literární či jiné umělecké dílo, na ochranu by dosáhl jako výkonný umělec, nikoliv však
v postavení kouzelníka. Ze zákona a související rozhodovací praxe soudů vyplývá,
že výkonným umělcem je i divadelní režisér98, oproti tomu filmový režisér je autorem
audiovizuálního díla, a nikoli výkonným umělcem provádějící toto dílo (ust. § 63 AZ).
S ohledem na dikci zákona a prosazování zásady neformálnosti je zřejmé, že subjektem
práv výkonných umělců může být i amatérský pouliční umělec a bude po právní stránce požívat
stejné míry ochrany jako vysoce uznávaný zpěvák s vystudovanou konzervatoří, a to bez
rozdílu (samozřejmě za předpokladu, že splňuje zákonné znaky).
Je možné, aby výkonný umělec svou osobitou činností při provádění díla vytvořil
odvozené dílo zpracováním, např. hereckou či hudební improvizací, úpravou scénáře divadelní
hry apod. Nastává tak situace, kdy výkonný umělec může být zároveň i autorem zpracovaného
(odvozeného) díla. Jediné osobě tak náleží dvě skupiny práv – práva autorská k nově
zpracovanému dílu a práva výkonného umělce k výkonu, jímž bylo původní dílo provedeno.99
I umělec se stejně jako autor může, v důsledku odkazovací normy, rozhodnout zveřejnit
svůj výkon pod pseudonymem či zcela bez uvedení svého jména. V takovém případě je
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zakázáno prozradit jeho totožnost, pokud s tím však umělec nevyslovil souhlas nebo je-li jeho
jméno obecně známo.

5.3 Zákonná domněnka původcovství
Za účelem nakládání s autorským dílem či uměleckým výkonem osobami odlišnými
od autora a umělce je nutné obdržet svolení těchto subjektů, a tudíž je třeba znát jejich totožnost.
V zájmu právní jistoty při výkonu autorských práv autorský zákon stanoví vyvratitelnou právní
domněnku autorství, dle které je autorem fyzická osoba, jejíž jméno je obvyklým způsobem
uvedeno na díle nebo v rejstříku předmětů ochrany vedeného příslušným kolektivním správcem
(ust. § 6 AZ). Osoba, jež svědčí tato domněnka, není povinna prokazovat autorství k dílu.
V případě sporu s osobou, které svědčí domněnka autorství, nese osoba popírající autorství
takové osoby důkazní břemeno.100
Jelikož se jedná o domněnku vyvratitelnou, výše uvedené platí pouze tehdy, není-li
prokázán opak, tím tak nedochází ke kolizi se zásadou objektivní pravdivosti autorství, ze které
autorský zákon vychází. U autorů vystupujících pod pseudonymem se uplatní ustanovení též
za podmínky, že jimi zvolený pseudonym nevyvolává pochybnosti o jejich totožnosti.
V důsledku odkazovací normy v ust. § 74 autorského zákona vztahujeme tuto domněnku
i na výkonné umělce.

5.4 Srovnání právní úpravy autora a výkonného umělce
Jedním ze znaků společných pro obě kategorie subjektů je skutečnost, že těmito subjekty
mohou být pouze fyzické osoby, což vychází z uplatňované zásady materiální pravdy.
S ohledem na fakt, že vytvoření autorského díla a uměleckého výkonu není právním jednáním,
je nerozhodné, zda taková fyzická osoba je plně svéprávná či má omezenou svéprávnost.
To však neplatí pro nakládání s dílem či výkonem, v takovém případě je již zapotřebí plné
svéprávnosti. Se zásadou materiální pravdivosti pak souvisí i zákonná domněnka autorství,
která se obdobně uplatní i na výkonné umělce. Dle této domněnky je autorem či výkonným
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umělcem fyzická osoba, jejíž jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle a výkonu
nebo v rejstříku předmětů ochrany vedeného příslušným kolektivním správcem.
S ohledem na osobitou povahu obou předmětů práv musí být tyto vytvořeny autorem
či umělcem osobně, přímo, při tvorbě díla tak není možné zastoupení101 ani při jeho provádění
uměleckým výkonem.
Autor i výkonný umělec musí oba při vytváření díla či výkonu (prováděním díla)
vynaložit své tvůrčí schopnosti a dovednosti s tím rozdílem, že u autora se vyžaduje jedinečnost
takového výtvoru, u umělce je zapotřebí, aby byl osobitý.
Zásadní rozdíl lze spatřovat v úpravě kolektivní tvorby, kdy pravidla uplatňující
se na spoluautorské dílo nelze aplikovat na umělecké výkony, kterými bylo provedeno jedno
dílo. Spoluautoři se svým dílem disponují jako jedna osoba a je zapotřebí jejich jednomyslného
souhlasu, zatímco u výkonných umělců nedochází k vytvoření jednoho kolektivního
uměleckého výkonu, nýbrž každý jednotlivý výkon, kterým je dílo prováděno, je samostatným
předmětem ochrany.
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6 Obsah práv autorů a výkonných umělců
Po vymezení objektů a subjektů práv autorských a práv výkonných umělců se nyní
zaměřím na obsah těchto práv, jenž tvoří osobnostní a majetková práva. Nejprve přiblížím
osobnostní práva autorů a výkonných umělců. Jak vyplývá již ze samotného označení práv,
osobnostní práva znázorňují spjatost autorů a výkonných umělců s jejich díly a výkony. Právě
tato práva jsou důvodem příbuznosti práv výkonných umělců k právům autorů, jelikož ostatní
práva s právy autorů související, tedy práva výrobce zvukového záznamu, práva výrobce
zvukově obrazového záznamu, práva rozhlasového nebo televizního vysílání, právo
zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu a právo nakladatele na odměnu přiznávají nositelům
pouze majetková práva k jejich předmětům ochrany. Zakotvení těchto práv v autorském zákoně
je výsledkem skutečnosti, že tato práva obvykle vznikají v návaznosti na užití autorského díla.
Od osobnostních práv autorských a výkonných umělců musíme odlišovat všeobecná osobnostní
práva ve smyslu ust. § 82 a násl. občanského zákoníku, jelikož se jedná o samostatná práva,
jejichž ochrany je možné se domáhat nezávisle na sobě. V určitých situacích nemusí být jasně
vymezená hranice, avšak předmětem ochrany autorských práv je jiný druh nehmotných statků.
Hlavním faktorem pro rozlišení, čeho se domáhat je zjištění, zda zásah směřuje do sféry obecné
ochrany osobnosti (dobré jméno a dobrá pověst) či míří proti vlastnostem autora či umělce nebo
jejich dílům či výkonům.102
Další část obsahu tvoří majetková práva, zaručující a ochraňující ekonomické zájmy
autora či výkonného umělce. Obě tyto složky se však vzájemně prolínají a nejsou striktně
odděleny, obě dvě můžeme shodně charakterizovat jako nezcizitelná práva, kterých se není
možné vzdát. Jednání mající za cíl převedení nebo vzdání se práv by bylo neplatné. Nejednotná
úprava osobnostních a majetkových práv nastupuje v okamžiku smrti autora či výkonného
umělce a je důsledkem jejich rozdílné povahy a účelu. Osobnostní práva smrtí autora či umělce
(zásadně) zanikají pro jejich spojení s osobou autora a umělce, zatímco majetková mohou (ale
nemusí viz dále doba trvání majetkových práv) nadále trvat a jsou způsobilým předmětem
dědictví. Majetková práva jsou nepřevoditelná inter vivos a nelze je postihnout výkonem
rozhodnutí (ust. § 26 odst. 1 AZ). Pro pohledávky vzniklé z majetkových práv však výše
uvedené neplatí. Jak jsem již zmiňovala, majetkových práv se nelze vzdát, avšak je možné
udělit (konstituovat) smlouvou oprávnění jiné osobě k výkonu práva dílo a výkon užít.
Udělením smluvního oprávnění k výkonu tohoto majetkového práva nezanikají majetková
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práva autora či umělce, nýbrž jim vzniká povinnost strpět zásahy do jejich děl či výkonů
při užití třetí osobou a omezení, k nimž se licenční smlouvou zavázali.
Osobnostní a majetková práva jsou v mnohých rysech obdobná pro autory i výkonné
umělce, avšak lze najít i podstatné odlišnosti, jak budu uvádět níže.

6.1 Osobnostní práva autorů
Úpravě osobnostních práv autorů je věnováno jediné ustanovení, a to ust. § 11 autorského
zákona, které rozlišuje (i) právo rozhodnout o zveřejnění díla, (ii) právo osobovat si autorství
a (iii) právo na nedotknutelnost díla, jež jsou následně v jednotlivých odstavcích tohoto
ustanovení podrobněji rozvinuta. Práva uvedená pod body (i) a (ii) jsou vypočtena taxativně,
zatímco u práv uvedených pod bodem (iii) se jedná o demonstrativní výčet vzhledem k užití
pojmu „zejména“.
Právem rozhodnout o zveřejnění díla se rozumí právo autora svolit k prvnímu
zpřístupnění díla veřejnosti. Je zcela na autorovi, zda své dílo zveřejní a představí jej veřejnosti
či se rozhodne opačně, rozhodnout o zveřejnění díla je autorovo právo, nikoliv povinnost.
Ochrana je poskytována i dílu nezveřejněnému (za předpokladu, že naplňuje veškeré zákonné
znaky), jestliže do něj bylo zasaženo, např. neoprávněným zhotovením rozmnoženiny
[ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. d) AZ]. Způsoby zveřejnění díla zákonodárce příkladmo
uvádí v ust. § 4 odst. 1 autorského zákona, zveřejnění se děje zejména veřejným přednesením,
provedením, předvedením, vystavením či vydáním. Neexistuje legální definice veřejnosti,
musíme si tedy pomoci odbornou literaturou. Zpravidla je tímto pojmem myšlen individuálně
neurčený okruh osob, v určitých případech mohou být osoby určeny explicitně, pokud se jedná
o zpřístupnění díla konkrétní osobě103. Udělením svolení ke zveřejnění díla je autorovo právo
logicky vyčerpáno.104 Svolení je právním jednáním, k jehož učinění je zapotřebí svéprávnosti.
Souhlas je předpokladem zveřejnění díla v souladu s právem, bez něj se dílo považuje stále
za nezveřejněné.105 Za účinnosti starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník) platilo, že toto právo smrtí autora zaniká, tzn., že vyjádření zemřelého autora o tom,
že si nepřeje zveřejnění svého díla po své smrti nemělo právní následky a mohlo dojít
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ke zveřejnění díla i po smrti autora.106 Domnívám se, že podle stávající úpravy by autor coby
zůstavitel mohl pořízením pro případ smrti (závětí, dědickou smlouvou, dovětkem) anebo
i zákonným dědicům formou dovětku stanovit příkaz ve smyslu ust. § 1569 a násl. občanského
zákoníku směřující k zákazu zveřejnění jeho díla po jeho smrti. Dovedu si představit, že by
mohl svým dědicům (tedy dědicům majetkových práv k jeho dílu) formou příkazu stanovit,
že jim zakazuje, aby dílo (jasně a určitě specifikované) od okamžiku jeho úmrtí po celou dobu
jejich života jakýmkoliv způsobem zveřejnili, zejména přednesením, provedením,
předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti a stanovit, že tento zákaz
přechází případně i na potomky jeho dědiců či jiné dědice. Teoreticky by přicházela v úvahu
i rozvazovací podmínka ve smyslu ust. § 1551 odst. 1 občanského zákoníku, že dědici
zůstavitele budou jeho dědici po dobu, kdy nezveřejní jeho dílo. Dle mého názoru příkazem
ani uložením rozvazovací podmínky obecně nedochází ke zřejmému obtěžování dědiců, je
to autorovým (zůstavitelovým) osobnostním právem, neodporuje veřejnému pořádku, jelikož
zde není veřejný zájem (výjimku by mohly pravděpodobně představovat např. výtvarná díla,
která by mohla být vyhlášena za kulturní památku) a s náležitou specifikací díla nemohou být
tyto vedlejší doložky nesrozumitelné.
Mezi další osobnostní práva náležející autorovi řadíme právo osobovat si autorství,
včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění
a dalším užitím díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé (ust. § 11 odst. 2 AZ).
Obsahem práva je tedy právo vyžadovat uvedení svého autorství na díle, právo autora
rozhodnout o tom, jakým způsobem a zdali vůbec bude jeho autorství na díle uvedeno,
povinnost strpět neuvedení svého autorství na díle, pokud je neuvedení obvyklé a bránit jiným
osobám uvádět svou osobu jako autora díla, bez ohledu na to, zda dílo je uvedeno pod pravým
jménem, pseudonymem či anonymně. Užívání pseudonymů autory a umělci je velice běžné
(od Barbory Novotné alias Boženy Němcové přes Ludmilu Babkovou známou jako Lída
Baarová až k Haně Zaňákové vystupující pod pseudonymem Lucie Bílá). S ohledem na znění
ustanovení dochází v praxi k rozepřím ohledně výkladu, zejména při umísťování jména autora,
nejčastěji k tomu dochází v oblasti audiovizuálních děl (kde a jak bude uvedeno jméno kterého
autora v závěrečných titulcích apod.)

107.

Výhradně autor je nositelem těchto práv a může

se svými nároky obracet na civilní soud prostřednictvím žaloby. Označování se za autora díla
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skutečně vytvořeného jiným autorem může založit i trestní odpovědnost, o tomto však blíže
v kapitole 9.
Právo na nedotknutelnost díla neboli právo na integritu je blíže upraveno v odst. 3
citovaného ustanovení, rozumíme tím zejména právo udělit svolení k jakékoli změně
nebo jinému zásahu do autorova díla (může se jednat o změnu obsahu či připojení dodatků108),
právo na užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a dále právo na autorský dohled,
tedy dohled nad plněním této povinnosti třetí osobou nakládající s dílem. Jak bylo uvedeno
výše, z uvedení slova „zejména“ dovozujeme demonstrativnost výčtu, a tedy možnost zahrnutí
dalších práv, např. právo na autorskou korekturu zakotvené v ust. § 56 odst. 3 autorského
zákona109. Toto právo chápeme jako zvláštní druh dohledu, jež autorovi poskytuje možnost
dohlížet a kontrolovat dílo před jeho zveřejněním a provádět eventuální korektury a opravy
s cílem dosáhnout úspěšného zveřejnění díla v souladu s autorovými představami.110 Dále sem
můžeme zařadit i právo autora na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (ust. §
54 AZ).
Co se týče změn a jiných zásahů do díla další osobou od autora odlišnou je nutno
podotknout, že tím může dojít k vytvoření nového odvozeného díla, jestliže je činnost takové
osoby natolik tvůrčí a jedinečná.
K posouzení, zda bylo díla užito způsobem (ne)snižujícím jeho hodnotu, máme civilní
soudy. Je zakázáno jednání způsobující dehonestaci, zkomolení a znetvoření díla apod.111
Jak bylo uvedeno výše, osobnostní práva okamžikem smrti autora (zásadně) zanikají.
Po jeho smrti však některá z nich zůstávají zachována. K jejich uplatnění je aktivně legitimován
zákonem určený okruh osob, jejichž výčet nelze nad rámec zákona rozšiřovat. Jedná se o tzv.
postmortální ochranu, která umožňuje uplatňovat nároky na osobování si autorství, užívat dílo
způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a uvádění autora, jestliže je to u díla obvyklé, a to osobami
autorovi blízkými (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, registrovaný partner a jiné
osoby ve smyslu ust. § 22 OZ), právnickými osobami sdružujícími autory či kolektivními
správci i po zániku majetkových práv.
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Může dojít k případům, kdy majetková práva zaniknou ještě za autorova života, avšak
ta osobnostní nadále existují.112 Jednoduše řečeno doba trvání ochrany osobnostních práv je
nezávislá na době trvání majetkových práv.

6.2 Osobnostní práva výkonných umělců
Samostatná úprava osobnostních práv výkonných umělců na poli mezinárodním byla
prosazena až v roce 1996 přijetím Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví
o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech s omezením na výkony, jež je možné
vnímat sluchem nebo zaznamenaných na zvukovém záznamu.
Tuto skupinu práv nám upravuje ust. § 70 autorského zákona a dále na základě
odkazovací normy v ust. § 74 se uplatní obdobně úprava práv autorů. Podobně jako v případě
autora, i u výkonného umělce nám dává zákonodárce seznam jeho osobnostních práv, kterými
jsou (i) právo rozhodnout o zveřejnění uměleckého výkonu, (ii) právo na označení výkonu svým
jménem a (iii) právo integrity.
Ohledně práva rozhodnutí o zveřejnění uměleckého výkonu uplatníme úpravu práv autora
k dílu v celém rozsahu, zejm. ve vztahu k pojmu zveřejnění. Jakmile dojde ke zveřejnění
uměleckého výkonu, je tím právo vyčerpáno. Výkon tohoto práva je tedy neopakovatelný.
Právo na označení výkonu svým jménem chápeme jako výhradní právo umělce
rozhodnout, zda a jakým způsobem bude uvedeno jeho jméno při zveřejnění. Právo je však
podstatně omezeno z hlediska okruhu nositelů, neboť autorský zákon jej přiznává pouze
sólistovi v souvislosti s jeho vlastním výkonem a dále dirigentovi, sbormistrovi, divadelnímu
režisérovi a sólistovi (ve vztahu k výkonu vytvářeným s členy uměleckého tělesa), ostatním
členům náleží pouze právo k rozhodování o společném jménu, pod kterým bude výkon
zpřístupněn veřejnosti. Právo se vztahuje i k užití uměleckého výkonu, avšak s určitými
zákonnými omezeními dle ust. § 70 odst. 3 autorského zákona, nenáleží mu tak pokaždé. Je
nutné, aby označení bylo přiměřené s ohledem na okolnosti užití výkonu a pokud to lze
po uživateli spravedlivě požadovat, jinak by tím porušoval zákaz zneužití práva ve smyslu
občanského zákoníku.113

KŘÍŽ, Jan. HOLCOVÁ, Irena. KORDAČ, Jiří a KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon: komentář
a předpisy související. 2005. op. cit. s. 208.
113
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 651 - 652.
112

36

Stejně jako autorské dílo může být umělecký výkon uveden pod pravým jménem umělce,
jeho pseudonymem či anonymně.
Stávající úprava stanoví, že má umělec „právo na ochranu před každým znetvořením,
zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti“ (ust. § 70
odst. 4 AZ), výčet těchto práv je možné souhrnně nazývat právem na integritu. Dle předchozí
úpravy však umělci náleželo právo na užití výkonu způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu
(tedy shodně s úpravou při užití díla autorského), změna proběhla v roce 2006 na základě
novely autorského zákona a koresponduje s textací čl. 5 Smlouvy Světové organizace
duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech. Na základě
tohoto práva je chráněna umělcova pověst, dříve se jednalo o ochranu jeho výkonu.
Při porovnání s právem autora na nedotknutelnost díla je zřejmé, že autorský zákon poskytuje
umělci podstatně uzavřenější rozsah ochrany než autorovi, když ten je oprávněn chránit své dílo
před jakýmkoliv zásahem třetích osob, zatímco umělec jedině proti zásahům, způsobujícím
zároveň újmu jeho pověsti. Rozlišujeme tedy dehonestaci výkonu (dle dřívější úpravy)
a dehonestaci umělce (dle stávající úpravy). 114 Ochrana míří hlavně na třetí osoby, které výkon
užívají. Autorský zákon však pamatuje i na více umělců provádějících jedno dílo společně,
neboť stanoví povinnost vzájemného ohledu mezi těmito umělci s cílem nezasahovat, např.
nevhodným prováděním díla, do integrity celého výkonu jimi vytvořeným.
Osobnostní práva výkonného umělce trvají od okamžiku vzniku práv a zanikají ke dni
smrti umělce. Okamžikem úmrtí se osobnostní práva transformují do tzv. postmortální ochrany,
která umožňuje ochranu osobnostní složky uměleckého výkonu, stejně jako u osobnostních
práv autorů. Tento institut existuje zejména z důvodu, že k užívání výkonu umělce dochází
zpravidla i po jeho smrti. Autorský zákon udává taxativní výčet povinností, které je nutné
dodržovat a stanoví osoby, jež jsou oprávněny domáhat se ochrany těchto práv. Jedná
se o stejný okruh osob jako v případě ochrany práv autorů. Pokud žádná taková osoba
neexistuje, postmortální ochrana zaniká z důvodu nemožnosti platného vymáhání těchto práv.
Vzhledem ke skutečnosti, že k výkonu postmortální ochrany jsou aktivně legitimované vedle
osob blízkých i právnické osoby sdružující autory, např. Svaz českých spisovatelů a Svaz
českých umělců, a i kolektivní správce, např. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z. s.115 či INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
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zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., je v podstatě nereálné, aby k takové situaci
došlo.

6.3 Srovnání právní úpravy osobnostních práv autorů a výkonných
umělců
Jak jsem zmiňovala výše, osobnostní práva, jak autorů, tak i umělců, jsou nepřevoditelná
a nelze se jich vzdát. Okamžikem smrti autora zanikají s výjimkou těch, jichž je možné
se domáhat určenými osobami v rámci tzv. postmortální ochrany. Autorský zákon upravuje
osobnostní práva autorů v ust. § 11 a osobnostní práva výkonných umělců samostatně v ust.
§ 70 autorského zákona, zároveň však aplikujeme ale i odkazovací normu, na jejímž základě
na výkonné umělce uplatníme nepřevoditelnost práv a jejich osud po smrti umělce, tedy jejich
charakter obecně a dále možnost domáhání se některých práv po smrti umělce přesně určeným
okruhem osob.
Rozdílnou úpravu nalezneme v jednotlivých osobnostních právech, kdy je patrné,
že výkonným umělcům je přiznán užší obsah práva na integritu výkonu ve srovnání s právem
na nedotknutelnost díla autora, jelikož autor se může bránit vůči jakýmkoliv zásahům do díla,
zatímco umělec se může domáhat ochrany pouze vůči zásahům do výkonu, které zároveň
napadají i jeho pověst. U ostatních osobnostních práv jako je právo na označení a právo
rozhodnout o zveřejnění již tak zásadní rozdíly nelze spatřovat.

6.4 Majetková práva autorů
Majetková práva rozděluje autorský zákon na právo dílo užít a jiná majetková práva,
mezi něž se řadí zejména právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla,
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní
potřebu a právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla.
Majetková práva trvají zásadně po dobu života autora a 70 let po jeho úmrtí,
k prodloužení doby trvání došlo na základě implementace směrnice 2006/116 ES z původních
50 let na stávajících 70 let z důvodu, že tato ochrana byla již nedostatečná s ohledem
na prodloužení lidského věku. Cílem prodloužení je též, aby zisk z příjmů za užívání díla
obdržely minimálně dvě generace autorových dědiců.116 Počátek běhu sedmdesátileté doby,
116
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tj. rozhodnou událostí pro počítání doby trvání, je zpravidla úmrtí autora, a to v případě, kdy je
autor znám. Může jí být ale i zveřejnění díla, příp. vytvoření díla. U spoluautorů platí, že se
doba trvání majetkových práv odvíjí od smrti posledního ze spoluautorů. Jiná situace nastává
u audiovizuálních děl, u nichž se doba počítá od smrti osoby, taxativně vymezené v ust. § 27
odst. 5 autorského zákona. Takovou osobou je režisér, autor scénáře, autor dialogů či skladatel
hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle. U děl anonymních a pseudonymních
trvají majetková práva 70 let od oprávněného zveřejnění takového díla, pokud je pravé jméno
autora obecně známo nebo se v průběhu této doby autor veřejně prohlásí, pak práva trvají
po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. Shodná úprava doby trvání od zveřejnění díla
se uplatní i u díla kolektivního za podmínky, že při jeho zveřejnění nejsou u díla nebo na díle
označeni jeho autoři. Pokud jsou autoři kolektivního díla označeni, řídí se úprava podle ust.
§ 27 odst. 1 nebo 2 autorského zákona. Dalším zvláštním případem jsou díla, u kterých není
pro počítání doby rozhodná smrt autora a která zároveň nebyla zveřejněna během 70 let
od jejich vytvoření, majetková práva autorů k nim uplynutím této doby zanikají. Doba trvání
majetkových práv autorů se počítá vždy od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém
nastala rozhodná událost ve smyslu výše uvedeného (smrt/zveřejnění/vytvoření).
Jak jsem uváděla již výše, doba trvání osobnostních práv je nezávislá na době trvání práv
majetkových a naopak. Obecně majetková práva trvají za života autora a 70 let po jeho smrti.
V případě děl autorů, jejichž jména nejsou známa však trvají majetková práva 70 let
od zveřejnění díla, a dokud se autor veřejně neprohlásí vykonává správu jeho práv osoba, která
dílo zveřejnila. U nezveřejněného díla (případně u neoprávněně zveřejněného), jehož autor není
znám, plyne doba trvání majetkových práv od vytvoření takového díla. Za takových okolností,
pokud autor dílo vytvořil v mladém věku, přichází v úvahu situace, že mu (za předpokladu, že
jeho jméno nebylo dříve či později známo) doba trvání jeho majetkových práv k dílu, tedy 70
let od zveřejnění, příp. vytvoření díla, uplyne ještě za jeho života a budou mu náležet pouze
osobnostní práva.
Autorský zákon zná institut odúmrti, tzn., že pokud nemá autor či umělec coby zůstavitel
dědice, zdědí majetková práva stát a tyto následně vykonává svým jménem Státní fond kultury
České republiky, v případě audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých je vykonává Státní
fond kinematografie (ust. § 26 odst. 2 AZ).
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6.4.1 Právo dílo užít
Právem dílo užít rozumíme zpřístupňování díla třetím osobám. Legální definici autorský
zákon neobsahuje, ale udává ve svém ust. § 12 odst. 4 neuzavřený výčet popisující jednotlivé
způsoby užití díla. Není tak stanoven taxativní katalog užití, nýbrž přichází do úvahy užití díla
i jinými způsoby, které zákon výslovně neuvádí (demonstrativní výčet byl zaveden novelou
autorského zákona č. 216/2006). Tuto skutečnost je nutno zdůraznit v případě srovnávání
s majetkovým právem umělce užít výkon, kdy nejsou autorským zákonem umožněny jiné
způsoby užití vyjma výlučně uvedených, jedná se tedy o uzavřený katalog při současném
neuzavřeném katalogu užití výkonu sdělováním veřejnosti [srov. ust. § 71 odst. 2 písm. g), § 74
ve spojení s § 18 AZ]. Oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci) je možno smlouvou udělit
třetí osobě, oprávnění je třetí osobě tedy autorem konstituováno. Tuto problematiku popisuji
blíže v kapitole 7.
Autor je dle ust. § 12 odst. 1 autorského zákona oprávněn „své dílo užít v původní nebo
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení
s jiným dílem či prvky“.
Jak bylo již uvedeno výše, autorský zákon uvádí v ust. § 12 odst. 4 možné způsoby užití
díla, které jsou blíže rozvinuty (definovány) v ust. § 13 a násl. autorského zákona, jedná
se o rozmnožování díla, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování originálu nebo
rozmnoženiny díla a sdělování díla veřejnosti (zejména provozování díla živě nebo ze záznamu
a přenos provozování, vysílání, přenos vysílání a provozování vysílání díla rozhlasem
či televizí). Výčet zahrnuje veškeré rozumně představitelné a možné dispozice s dílem
a obsahuje užití díla jak v hmotné, tak i nehmotné podobě, je tak obtížné si představit jiný
způsob užití díla, jenž by nebylo možné subsumovat pod jeden z již autorským zákonem
uvedených způsobů117. O novém způsobu užití lze teoreticky uvažovat za podmínky, že by
došlo k objevení nových technologií.118
Jako první je zmíněno právo na rozmnožování díla, tedy zhotovování rozmnoženin
hmotného nosiče díla či jeho části „a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě“ (ust. § 13
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AZ). Prostředky způsobilými k vytvoření rozmnoženiny jsou např. tisk, stavba, fotografie,
model.119
Rozšiřováním se rozumí prodej nebo jiný převod vlastnického práva k originálu
či rozmnoženině díla, resp. hmotnému podkladu, a spadá sem i jejich nabízení za tímto účelem.
Pouze prodejem či převodem hmotného substrátu není třetí osoba oprávněna k užití díla, musí
být zároveň poskytnuta i licence, a pokud je výhradní, tak jedině písemně.
Jakmile je uskutečněn první převod vlastnického práva k originálu či rozmnoženině díla
(tedy k hmotnému substrátu, na kterém je dílo vyjádřeno) v souladu s autorským zákonem
dochází ke konzumaci práva na rozšiřování v rámci území EU nebo Evropského hospodářského
prostoru, pokud k převodu došlo na tomto území. Oprávněným k takovému převodu je autor
nebo třetí osoba s jeho souhlasem nebo se tak děje na základě autorského zákona.120
Další způsob užití představuje pronájem, tj. poskytnutí originálu či rozmnoženiny díla
s cílem získat hospodářský či obchodní prospěch s tím, že poskytnutí je omezeno na dobu
určitou, resp. dočasně. Pokud autor tak nečiní k zisku takového prospěchu, považujeme jeho
jednání za půjčování.
Půjčování je tedy způsob užití, jež se liší od výše uvedeného pronájmu absencí znaku
získání prospěchu. Dále se od pronájmu odlišuje tím, že se dílo zpřístupňuje v hmotné podobě
„zařízením přístupným veřejnosti“ (ust. § 16 AZ). Zařízením se rozumí prostory přístupné
neurčenému okruhu osob, např. veřejně přístupné provozovny podnikatelů a další prostory, kde
dochází k bezúplatnému půjčování (např. knihovny, archivy, školy), ale i virtuální provozovny
(takové, kde se nabízí a následně přijímají objednávky např. prostřednictvím internetu).121
Dále autorský zákon upravuje vystavení originálu či rozmnoženiny díla. Veřejnosti je tím
umožněno dílo zhlédnout, zejm. vystavení díla výtvarného, malířského, sochařského
a fotografického.
Posledním způsobem užití autorským zákonem upraveným je sdělování veřejnosti
ve smyslu ust. § 18 a násl. autorského zákona. Sdělováním veřejnosti se rozumí zpřístupňování
díla v jeho nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově (ust. § 18 odst.
1 AZ). Zákon rozlišuje sdělování živým provozováním, provozováním ze záznamu a přenosem
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takového provozování, vysíláním rozhlasem nebo televizí, přenosem rozhlasového nebo
televizního vysílání a provozováním rozhlasového nebo televizního vysílání. Autor má právo
zpřístupnit své dílo neurčenému okruhu osob.
Autorovi náleží dle ust. § 12 odst. 3 autorského zákona právo na přístup k dílu, resp.
k hmotnému podkladu, na kterém je dílo vyjádřeno. Toto právo přichází v úvahu primárně
v okamžiku, když autor není vlastníkem hmotného nosiče. Je mu umožněno se domáhat tohoto
práva po osobě vlastnící hmotný substrát, avšak s určitými omezeními ve vztahu k oprávněným
zájmům vlastníka. Autor se nemůže základě práva domáhat vydání věci, vlastník je ale zavázán
za každé situace vyhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a předat ji autorovi.

6.4.2 Jiná majetková práva
Na prvním místě autorský zákon uvádí ve svém ust. § 24 právo na odměnu při opětném
prodeji originálu uměleckého díla, které se váže k autorským zákonem vyjmenovaným dílům.
Dle dikce zákona je zřejmé, že toto právo nenáleží autorům vědeckého díla, nýbrž pouze
autorům uměleckého díla (nikoliv však všem viz dále). Originálem uměleckého díla se pro
účely tohoto ustanovení rozumí např. obraz, kresba, malba, koláž, socha, rytina apod., autorský
zákon dále výslovně zakotví negativní výčet nosičů děl, jejichž převod nezakládá právo
na odměnu, řadí sem architektonická díla vyjádřená stavbou, díla užitého umění a rukopisy
skladatelů a spisovatelů122. Právo má za cíl poskytnout autorovi jakousi náhradu ztráty na zisku
v případech překupování originálu díla za podstatně vyšší částky, než byla ta původní
při prvním prodeji třetí osobě coby kupujícímu přímo od autora coby prodávajícího.123 Odměna
mu náleží, jestliže kupní cena za originál je 1 500 EUR a více. Autor nemá právo na odměnu
při prvním opětném prodeji originálu, pokud prodávající originál obdržel přímo od autora méně
než tři roky před takovým opětným prodejem, ledaže prodejní cena při opětném prodeji
přesáhne částku 10 000 EUR (ust. § 24 odst. 4 AZ). Autorský zákon stanoví další podmínky,
mimo jiné, že se takové transakce musí účastnit „osoba, která soustavně obchoduje
s uměleckými díly“ (ust. § 24 odst. 1 AZ). Takovou osobou je např. provozovatel galerie
a dražebník. Výše uvedené právo nelze vztáhnout na umělecký výkon, což ostatně vyplývá
ze samotné povahy výkonu.
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Dále zákon rozlišuje právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní
potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Stručně řečeno, autor má právo na odměnu v případě
rozmnožování jeho díla pro osobní potřebu fyzické osoby a pro vlastní vnitřní potřebu
právnické či fyzické osoby podnikající (ust. § 25 AZ).
Mezi jiná majetková práva dále patří právo na odměnu v souvislosti s pronájmem
originálu nebo rozmnoženiny díla, jehož možnost pronájmu poskytl autor na základě licence
výrobci zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, na kterém je dílo zachyceno.

6.4.3 Osiřelé dílo
Autorský zákon transpozicí směrnice 2012/28/EU zavedl legální pojem osiřelé dílo v ust.
§ 27a a 27b. Je to dílo, jehož (i) autor je neznámý či (ii) je určen, ale není možné ho dohledat.
Osiřelému dílu ještě neuplynula doba trvání majetkových práv. Před označením, že dílo je
osiřelé, je nutné nejprve provést důsledné vyhledávání autora dle podmínek stanovených
autorským zákonem. V případě plurality tvůrců na straně díla (např. spoluautoři), je dílo
osiřelým pouze ve vztahu k tomu autorovi, který není znám a nebyl nalezen, zčásti je dílo
osiřelé a zčásti nikoliv.124 Nad rámec znění citované směrnice autorský zákon zavádí
vyvratitelnou domněnku, že osiřelá jsou všechna díla autora, jehož dílo bylo označeno
za osiřelé.125 Za tímto účelem jsou vzdělávacími zařízeními a provozovateli vysílání ze zákona
vedeny rejstříky osiřelých děl a informace z nich jsou předávány Ministerstvu kultury České
republiky, které je dále předává do společné online databáze EU spravované Úřadem
pro harmonizaci na vnitřním trhu. 126
V ust. § 37a je zakotvena samostatná úprava zákonné licence k užití osiřelého díla.

6.4.4 Volné autorské dílo
Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, se stává volným dílem a může
tak být každým volně bezúplatně užito, bez nutnosti udělení jakéhokoliv oprávnění k takovému
užití či uzavření licenční smlouvy127. Ust. § 28 autorského zákona odkazuje na odst. 2 téhož
ustanovení, které však bylo zrušeno, avšak nedopatřením nebyl odkaz smazán. Podle dřívější
CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 74.
MACKOVIČOVÁ, Michaela. Osiřelá dílo v autorském zákoně. In bulletin.advokacie.cz. [online]. 18.4.2016
[cit. 19.8.2019]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/osirela-dila-v-autorskem-zakone?browser=mobi.
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úpravy byla v odst. 2 zakotvena práva zveřejnitele, který zveřejní dosud nezveřejněné dílo,
u něhož uplynula doba trvání majetkových práv. Tato práva však máme nově upravena
samostatně v ust. § 87a autorského zákona stanovující, že prvnímu zveřejniteli (jenž dílo
zveřejnil oprávněně) náleží obdobná majetková práva, která by náležela autorovi, kdyby bylo
díle stále chráněno128. Zásadním rozdílem od majetkových práv autora je skutečnost, že práva
zveřejnitele jsou převoditelná a trvají 25 let od zveřejnění.
Užitím volného díla nesmí dojít k zasažení do sféry osobnostních práv, která přetrvávají
v podobě postmortální ochrany i po smrti autora.

6.5 Majetková práva výkonných umělců
Úprava majetkových práv výkonných umělců je založena na úpravě majetkových práv
autora. Zatímco u majetkového práva autora dílo užít autorský zákon ponechává možnost
rozšířit katalog o další způsob užití díla, u výkonných umělců tato možnost dána není a zákonný
výčet je taxativní, současně však jsou možnosti užití výkonu sdělováním veřejnosti uvedeny
demonstrativně. Majetková práva výkonných umělců jsou upravena v ust. § 71 autorského
zákona a dělíme je na právo umělecký výkon užít, včetně práva na přístup k výkonu, právo
na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu a právo
na odměnu v souvislosti s pronájmem rozmnoženiny výkonu, jehož možnost pronájmu poskytl
umělec na základě licence výrobci zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, na kterém
je výkon zachycen. Do výčtu majetkových práv nezahrnujeme živé provozování uměleckého
výkonu, a to z důvodu, že takové užití „splývá se samotným aktem provedení“ výkonu
umělcem129.
Dobu trvání majetkových práv výkonných umělců upravuje ust. § 73 autorského zákona,
v porovnání s autory není úprava tolik podrobná. Předmětné ustanovení stanoví, že práva trvají
50 let od okamžiku vytvoření uměleckého výkonu. Pokud během této doby dojde ke zveřejnění
záznamu uměleckého výkonu, tak se doba trvání počítá od tohoto zveřejnění v délce 50 let.
Jestliže v průběhu této doby došlo k oprávněnému vydání či sdělení zvukového záznamu,
na němž je výkon zachycen, veřejnosti, zanikají majetková práva umělce za 70 let ode dne
takového vydání či sdělení (podle toho, co nastane dříve). Pokud dojde k vydání či sdělení
jiných než zvukových záznamů výkonu, zaniknou umělci jeho majetková práva za 50 let.
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S ohledem na délku trvání práv jsou tak zákonem zvýhodňováni ti umělci, jejichž výkon je
zaznamenán zvukově, např. zpěváci. Doba se počítá stejně jako u autorů, tzn. od prvního dne
roku následujícím po roce, ve kterém nastala rozhodná událost. Ve srovnání s autory je doba
poměrně kratší, a to i přesto, že v porovnání s ostatními subjekty práv souvisejících s právy
autorskými mají umělci jako jediní i osobnostní práva ke svému výtvoru. Úprava majetkových
práv umělců, resp. doby trvání, koresponduje spíše s dobou trvání majetkových práv výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, což vyplývá zejména ze skutečnosti, že umělecké
výkony je třeba nějakým způsobem zaznamenat k tomu, aby mohly být opakovaně užity.
Umělecký výkon je, až na výkon artisty, provedením díla a je na něm tedy existenčně závislý.
Dílo je mu tak nadřazené, avšak na druhou stranu u obou předmětů je zapotřebí osobité činnosti
autora i umělce a jsou vyžadovány určité dovednosti, fantazie, nápady a talent. Nutno zmínit,
že mnoho literárních a jiných uměleckých děl vešla do povědomí lidí právě díky jejich
provedení výkonnými umělci. Dle mého názoru je, co se týče kvalitativního hlediska umělecký
výkon na srovnatelné úrovni jako dílo a odlišná doba trvání majetkových práv je
neopodstatněná a doby trvání by měly být sjednoceny.
Vzhledem ke skutečnosti, že osobnostní práva výkonného umělce trvají po celou dobu
jeho života a majetková práva trvají dle obecné úpravy 50 let od jeho vytvoření, případně 50
nebo 70 let od vydání či sdělení zaznamenaného výkonu veřejnosti (v závislosti, zda se jedná
o zvukový či jiný záznam výkonu) trvají 70 let je možné, že nastane situace, kdy ještě za života
umělce uplyne doba trvání jeho majetkových práv.130 Zejména k tomuto může dojít u umělců,
kteří vytvořili nebo zveřejnili svůj výkon již v mladém věku, umělci tak náleží osobnostní práva
k jeho výkonu, ale nikoliv již majetková.131

6.5.1 Právo umělecký výkon užít a právo na odměnu
Výkonným umělcům stejně jako autorům náleží právo užít předmět svých práv. Umělec
má právo výkon užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě (ust. § 71
odst. 1 AZ). Určené způsoby užití jsou dle citovaného ustanovení vysílání a jiné sdělování
živého výkonu veřejnosti, záznam živého výkonu, rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného
výkonu,

pronájem

rozmnoženin

zaznamenaného

výkonu,

půjčování

rozmnoženin

zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu. Lze tedy podotknout, že vyjma

KŘÍŽ, Jan. HOLCOVÁ, Irena. KORDAČ, Jiří. KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon: komentář
a předpisy související. 2005. op. cit. s. 208.
131
Tamtéž, s. 215.
130

45

prvně dvou uvedených způsobů užití výčet v podstatě kopíruje výčet příslušející autorovi.
Rozdílný výčet způsobů užití výkonu vyplývá z povahy uměleckého výkonu a jeho odlišností
od autorského díla. První zaznamenání uměleckého výkonu nespadá pod způsob užití
rozmnožování, nýbrž je samostatným způsobem užití. Záznamu výkonu je třeba, aby následně
mohlo dojít i k dalším způsobům užití (tedy rozmnožování zaznamenaného výkonu a další),
bez záznamu živého výkonu tak nejsou další způsoby užití možná. Oproti dílu se u výkonu nedá
hovořit např. o rozšiřování originálu výkonu, jelikož výkon žádný originál nemá, vždy totiž
dochází k užití záznamu výkonu anebo se jedná o jeho živé vysílání132. Není možné výkon užít
i jinými způsoby než zákonem vymezenými, jako je tomu u autorského díla. Ovšem stejně, jak
jsem již uváděla u způsobu užití autorských děl, je obtížné si představit nový způsob užití, který
by nebylo možné zařadit již pod ty autorským zákonem uvedené. Uplatní se stejně tak i zákaz
převodu těchto práv, umělec však též může třetí osobě udělit oprávnění k výkonu práva
umělecký výkon užít.
Na právo výkonného umělce na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho
zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu uplatníme obdobně úpravu práva autora na odměnu
v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, a to nejen na základě obecné
odkazovací normy obsažené v ust. § 74 autorského zákona, ale samotné ustanovení o odměně
umělce výslovně odkazuje na ust. § 25 autorského zákona upravující tento druh odměny autora.
Je nutno zmínit, že umělec často nebude mít možnost neomezených dispozic se svým
výkonem, a to vzhledem k existenční závislosti výkonu na díle (vyjma artistů), taktéž platí i pro
autora při dispozicích s interpretovaným dílem. Souhlasu k nakládání s dílem nebude třeba
při provádění děl volných s ohledem na uplynutí doby trvání majetkových práv (jak popisuji
výše). K nakládání s výkonem tak bude zapotřebí souhlasu autora díla, které bylo výkonem
provedeno.

6.5.2 Osiřelý umělecký výkon
Úprava osiřelého díla se vztahuje obdobně i na osiřelý umělecký výkon na základě
odkazovací normy.

132

KOUKAL, Pavel. In: KOUKAL, Pavel. NECKÁŘ, Jan. Autorská práva a práva související v daňových
souvislostech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-687-7. s. 50.

46

6.5.3 Volný umělecký výkon
Ustanovení o volném autorském díle lze vztáhnout i na umělecký výkon v důsledku
odkazovací normy. Uplynutím doby trvání majetkových práv může být umělecký výkon
každým volně užíván, tedy bezúplatně a bez nutnosti obdržení souhlasu k užití. Užitím výkonu
však nesmí být zasaženo do osobnostních práv výkonného umělce.

6.6 Srovnání právní úpravy majetkových práv autorů a výkonných
umělců
Majetková práva jsou pro autory upravena v ust. § 12 a násl. autorského zákona a pro
výkonné umělce v ust. § 71 a násl. V důsledku odkazovací normy vztahujeme na práva
výkonných umělců i další znaky platné pro autory. Shodně pro práva autorů i umělců tak platí,
že se jedná o práva, kterých se není možné vzdát a jsou nepřevoditelná, práva nelze ani
postihnout výkonem rozhodnutí. Narozdíl od osobnostních práv jsou předmětem dědictví, příp.
odúmrti.
První rozdíl lze spatřit v právu dílo užít a v právu užít výkon, když autorský zákon
připouští možnost rozšíření o další způsoby užití díla, v případě uměleckého výkonu tento výčet
stanovil taxativně a nelze jít tak nad rámec autorského zákona (za současného příkladmého
výčtu způsobů užití díla či výkonu sdělováním veřejnosti). Umělci nepřísluší obdobné právo
na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého jako autorovi, což vyplývá
ze samotné povahy výkonu. Jinak jsou však úpravy práva užít dílo či výkon a dále práva
na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla či výkonu pro osobní potřebu obdobná.
Zásadní rozdíl je v délce trvání majetkových práv, i přes příbuznost těchto práv je obecná
doba trvání majetkových práv odlišná, u autorů trvají během jejich života a 70 let po jejich smrti
a pro výkonné umělce je stanovena doba trvání majetkových práv na 50 let od vytvoření
výkonu, vyjma případů vydání či sdělení zvukového záznamu výkonu veřejnosti, zde trvají
majetková práva 70 let od té události, která nastala dříve a v případě vydání či sdělení jiného
než zvukového záznamu trvají 50 let od takového vydání či sdělení.
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7 Licenční smlouva
Práva autorů a výkonných umělců k jejich dílům a výkonům vznikají v okamžiku
vytvoření díla či výkonu a výkon těchto práv náleží zásadně autorům a výkonným umělcům,
výjimkou je výkon majetkových práv třetími osobami ze zákona (např. zaměstnavatelem),
případně třetím osobám lze udělit oprávnění k výkonu majetkového práva užít autorské dílo
či umělecký výkon (licenci), a to licenční smlouvou, která je v oboru práva duševního
vlastnictví obvyklým smluvním typem. Výjimky z výše uvedeného představují volná užití
autorského díla či uměleckého výkonu třetími osobami, zákonné licence a užití díla či výkonu
po uplynutí doby trvání majetkových práv (volné dílo a volný výkon). Tato kapitola pojednává
o licenční smlouvě, zákonným výjimkám se věnuji v kapitole 8.
Právní úprava smluvního závazkového práva autorského je obsažena v občanském
zákoníku, konkrétně v části IV., hlavě II. závazky z právních jednání, díl 2 přenechání věci
k užití jinému, ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku. Nejprve je zakotvena obecná úprava
licenční smlouvy, která se vztahuje na všechny předměty práva duševního vlastnictví
(nehmotné statky)
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a v dalších pododdílech (2 až 4) občanský zákoník stanoví i úpravu

reflektující zvláštnosti licenčních smluv k autorským dílům a uměleckým výkonům (a dalším
předmětům chráněným autorským zákonem), speciální úpravu nakladatelské licenční smlouvy
a speciální úpravu pro práva související s právem autorským (právy autorskými) a pro právo
pořizovatele databáze. Úprava je zásadně dispozitivní. Občanský zákoník je, jak již bylo
uváděno, ve vztahu k autorskému zákonu obecným právním předpisem, tzn. ustanovení
občanského zákoníku se užijí v případech, kdy v autorském zákoně není obsažena speciální
úprava. Rekodifikací soukromého práva byla úprava licenčních smluv sjednocena v občanském
zákoníku a v autorském zákoně jsou upravena některá další pravidla týkající se licenčních
smluv uzavíraných kolektivními správci, včetně dvou podtypů nevýhradních licenčních smluv
uzavíraných s kolektivními správci, a to licenční smlouvy hromadné a licenční smlouvy
kolektivní a dále speciální úpravy pro odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce a opatření
k vyvážení smluvních závazků.
Licenční smlouva je dvou či vícestranné právní jednání, jehož stranami jsou poskytovatel
a nabyvatel oprávnění. Licenci poskytuje autor, výkonný umělec, případně jejich právní
nástupce, nebo vykonavatel majetkových práv; kolektivní správce licenci poskytuje z titulu
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správy svým jménem a na účet autora či umělce. Na základě smlouvy autor a výkonný umělec
udělují oprávnění k užití svého díla a uměleckého výkonu a nabyvatel se zavazuje hradit
za udělenou licenci smluvenou odměnu, ledaže je sjednána jako bezúplatná. Jedná
se o konstitutivní převod, jelikož licenční smlouvou je toto oprávnění konstituováno
(zřízeno)134, nositeli práv zůstávají nadále autor a výkonný umělec, kteří se smlouvou zavazují
strpět zásah do svého práva třetími osobami (nabyvateli). Předmětem smlouvy je tedy
oprávnění k výkonu majetkového práva dílo a výkon užít. Je podstatné mít na paměti, že tímto
nedochází k převodu hmotného nosiče, na němž jsou díla či výkony zachyceny. Stejně tak při
převodu tohoto substrátu nedochází automaticky k udělení oprávnění k výkonu dílo či výkon
užít. Udělenou licenci je nabyvatel povinen využít, pokud si ve smlouvě s poskytovatelem
neujednají jinak (ust. § 2372 odst. 2 OZ).
Licenci si mohou smluvní strany sjednat jako výhradní nebo nevýhradní. Pokud
ve smlouvě není výslovně uvedeno, že se jedná o licenci výhradní, platí, že byla sjednána
licence nevýhradní [ust. § 2358 odst. 1 písm. a) OZ]. Licence výhradní musí mít obligatorně
písemnou formu. Důsledkem sjednání výhradní licence je právní nemožnost poskytovatele
poskytnout totožnou licenci jinému nabyvateli po dobu trvání výhradní licence, pokud s tím
však nabyvatel nevyslovil svůj souhlas, a to písemně (ust. § 2360 odst. 2 OZ). Zároveň se tím
poskytovatel zavazuje zdržet se užití předmětu licence, nesjednají-li si jinak (ust. § 2360 odst.
1 OZ). Oproti tomu nevýhradnost licence spočívá v tom, že poskytovatel může poskytovat
licence dalším nabyvatelům bez omezení a předmět licence i bez omezení sám užít.
Jak jsem již zmiňovala, autorský zákon upravuje, vedle výše uvedené úpravy
v občanském zákoníku, ve svém ust. § 98 a násl. smluvní vztahy mezi kolektivním správcem
a uživateli. Kolektivní správce je povinen s uživateli uzavírat licenční smlouvy, autorský zákon
zároveň stanoví z této kontraktační povinnosti výjimky (ust. § 98 odst. 4 AZ). Jsou jimi situace
(i) kdy by uzavření smlouvy bylo v rozporu s oprávněnými zájmy autorů a umělců, (ii) uzavření
smlouvy (kterou má být poskytnuto oprávnění, jež se vztahuje k jednotlivě určenému předmětu
ochrany) by vyvolalo rozpor s oprávněnými zájmy autora či umělce a (iii) kdy nelze po správci
spravedlivě požadovat uzavření kolektivní smlouvy s právnickou osobou sdružující
zanedbatelný počet uživatelů. Autorský zákon dále rozlišuje dvě podkategorie nevýhradních
licenčních smluv, a to smlouvu hromadnou a kolektivní, které je oprávněn uzavírat výhradně
kolektivní správce. Hromadnou smlouvou se rozumí licenční smlouva uzavřená mezi
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kolektivním správcem a uživatelem přímo, na základě které je uživateli poskytováno oprávnění
k výkonu práv v rozsahu všech předmětů ochrany, k nimž kolektivní správce spravuje práva.
Kolektivní smlouva je uzavírána s právnickou osobou, která uživatele sdružuje anebo s osobou
zastupující uživatele podle knihovního zákona. I přes skutečnost, že kolektivní smlouva je
uzavírána s právnickou osobou sdružující uživatele, práva a povinnosti vznikají jednotlivým
uživatelům (ust. § 98a odst. 3 AZ). Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k výkonu práva
užít předmět ochrany, který může být určen jednotlivě či hromadně. Veškeré smlouvy uzavírané
s kolektivním správcem musí být v písemné formě (ust. § 98 odst. 3 AZ). Autorský zákon
zakotvuje i speciální úpravu prodlení uživatele se zaplacením odměny. Jestliže je uživatel
v prodlení a odměnu nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní lhůtě, která mu byla poskytnuta
kolektivním správcem, není oprávněn k užití předmětů ochrany až do doby, než tuto odměnu
uhradí v plné výši nebo závazek jinak zanikne (ust. § 98b AZ). V souvislosti s užíváním
předmětů ochrany uživateli, k nimž spravuje kolektivní správce práva (repertoár), je zakotvena
informační povinnost uživatelů vůči kolektivnímu správci ohledně užití takového repertoáru
za účelem řádného výkonu kolektivní správy, zejm. pro výběr odměn a jejich následného
rozdělení a vyplacení (ust. § 98c odst. 1 AZ).
Jednou z obligatorních náležitostí smlouvy je – až na výjimky - odměna, kterou je
možné ve smlouvě přímo sjednat anebo se stanoví pouze způsob jejího určení (ust. § 2366 OZ).
I přes absenci ujednání o odměně v licenční smlouvě, je smlouva platná, jestliže z vůle stran
vyplývá zájem uzavřít úplatnou smlouvu, i bez sjednání odměny, v takovém případě má
poskytovatel nárok odměnu obvyklou (pro určení výše obvyklé odměny jsou rozhodnými
aspekty doba uzavření smlouvy, způsob užití díla či výkonu, časový, územní a množstevní
rozsah způsobu užití135 a právo, k jehož výkonu je oprávnění uděleno) anebo byla výslovně
ujednána bezúplatná. Odměnu si mohou strany ujednat např. jednorázově či procentuálně136
na základě výnosů z využití licence nabyvatele či kombinací obou, k určení skutečné výše je
nabyvatel povinen poskytovateli předložit účetní záznamy či jiné dokumenty, z kterých
vyplývá přesná výše. Občanský zákoník zavádí dále v ust. § 2374 institut dodatečné odměny,
a to pro situace, kdy jednorázová odměna je příliš nízká a ve zřejmém nepoměru k zisku
z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, jedná se o tzv.
bestseller clause.137
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Ustanovení upravující licenci jsou zásadně dispozitivní, je tak na smluvní stranách, jaké
podmínky si mezi sebou sjednají. Udělená licence může být poskytovatelem omezena pouze
na určité způsoby užití díla anebo ji nabyvatel může udělit ke všem způsobům užití. Způsoby
užití mohou být dále omezeny rozsahem, co do množství, místa nebo času. Občanský zákoník
stanoví domněnku, že licence byla poskytnuta ke způsobům užití a v rozsahu, které jsou nutné
k dosažení účelu smlouvy. Pokud není výslovně stanoveno smlouvou, má se za to, že se
vztahuje na území České republiky a že je udělena na dobu obvyklou (vzhledem k druhu díla
či výkonu a způsobu užití), avšak ne na dobu delší než jeden rok a v množství, které je obvyklé
u druhu díla či výkonu a způsobu užití (ust. § 2376 OZ).
Co se týče předmětu licence, nabyvatel může upravovat a měnit název díla a výkonu
či dílo a výkon samotný jedině za podmínky, že si tak výslovně sjednal s poskytovatelem.
Poskytovatel může činit takové zásahy, u kterých lze předpokládat, že by s nimi autor či umělec
vyslovil svůj souhlas, avšak i u těchto zásahů si může autor a umělec vyhradit souhlas (ust.
§ 2371 OZ).
Licence může zaniknout uplynutím doby trvání majetkových práv, výpovědí licenční
smlouvy, odstoupením od licenční smlouvy či případně i smrtí fyzické osoby nebo zánikem
právnické osoby (nabyvatele), pokud si tak strany výslovně určí ve smlouvě viz dále. S ohledem
na skutečnost, že obecně majetková práva trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti
(či 50 let od vytvoření výkonu umělce za předpokladu, že nedošlo k vydání záznamu výkonu),
je licence závazkem časově omezeným. Může být uzavřena na celou dobu trvání majetkových
práv či na určitý počet let138. Z výše uvedeného vyplývá, že licence může zaniknout uplynutím
doby ve smyslu ust. § 603 občanského zákoníku. Vzhledem k časovému omezení doby trvání
práv je dle mého názoru udělení oprávnění na dobu neurčitou již ze samé podstaty vyloučeno
a není možné tak na práva autorů a výkonných umělců ust. § 2370 občanského zákoníku užít,
jak uvádí Koukal139 a ztotožňuji se s názorem, že se na smlouvu bude vztahovat obecné ust.
§ 2000 občanského zákoníku140 upravující možnost zrušení smlouvy zavazující fyzickou osobu
na dobu jeho života nebo kohokoliv na dobu delší než 10 let. Dispozitivnost licenčních ujednání
umožňuje stranám, aby si sjednaly smlouvu s možností její výpovědi bez udání důvodu
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s výpovědní dobou nebo bez ní v souladu s ust. § 1998 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Vedle
obecné úpravy odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (ust. § 2002 odst. 1 OZ)
či pro prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku, tedy nabyvatele neplatícího řádně
a včas odměnu (ust. § 1977 OZ) stanoví dále zvláštní případy odstoupení, a to odstoupení
od smlouvy pro nečinnost nabyvatele a pro změnu přesvědčení autora či umělce (ust. § 2378
a 2382 OZ). Prvním důvodem pro odstoupení je nečinnost nabyvatele spočívající v tom,
že nabyvatel nevyužívá udělenou výhradní licenci, či nedostatečně využívá, čímž jsou dotčeny
oprávněné zájmy autora či umělce, autor či umělec může odstoupit za podmínky, že nabyvatele
vyzýval k využívání licence (výzvy není třeba vždy). Dále je možné odstoupit pro změnu
přesvědčení autora či umělce, tedy v případě, kdy dosud nezveřejněné autorské dílo či výkon
neodpovídá již jeho přesvědčení a zveřejněním by bylo dotčeny jeho osobní zájmy. Práva
a povinnosti z licenční smlouvy v případě smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby
přechází na jejich právní nástupce, tento přechod práv je však možné smlouvou vyloučit.
Nabyvatel má možnost oprávnění, které mu bylo uděleno poskytovatelem, poskytnout
další osobě, a to postoupením licence nebo udělením tzv. podlicence. Jak k postoupení,
tak i k udělení podlicence je zapotřebí písemného souhlasu autora či výkonného umělce, který
může být udělen již rovnou v licenční smlouvě (ust. § 2360 odst. 2 OZ), výjimku představuje
postoupení v rámci převodu závodu nebo jeho části, ledaže si tak výslovně strany ujednaly (ust.
§ 2365 OZ).
Postoupením licence, narozdíl od podlicence, se mění subjekty (nabyvatelé), které
uzavíraly původní licenční smlouvu, do vztahu vstupuje třetí osoba (postupník) rozsah smlouvy
a způsob užití děl a výkonů je stejný. O postoupení a novém nabyvateli (postupníkovi) je
původní nabyvatel povinen informovat poskytovatele (ust. § 2364 OZ).
Podlicence je udělována v rozsahu, v kterém byla udělena licence141. Je podtypem
licenční smlouvy a možnost jejího sjednání musí být výslovně uvedena ve smlouvě. Doba trvání
podlicence je závislá na platnosti a době trvání původní licenční smlouvy.

7.1 Licenční smlouvy uzavírané s autory
Výše uvedené lze vztáhnout jak na autory, tak i na výkonné umělce ovšem s odlišnostmi
vyplývajícími ze samotné podstaty a povahy předmětů ochrany. Na základě licence k výkonu
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práva dílo užít udělené autorem díla jako poskytovatelem je možné právo vykonávat
opakovaně.
Rozdíl v oblastí uzavírání licenčních smluv lze spatřit v případě že sjednaným způsobem
užití je právo na rozmnožování, má autor nárok na jednu rozmnoženinu díla, jestliže to lze
po nabyvateli spravedlivě požadovat a je to obvyklé (ust. § 2377 OZ), umělec takový nárok
nemá.142

7.2 Licenční smlouvy uzavírané s výkonnými umělci
Nezaznamenaný (živě) provedený umělecký výkon je neopakovatelný. S ohledem na tuto
skutečnost je tak každá živě provedená interpretace díla novým uměleckým výkonem, což se
nutně projeví i při uzavírání smluv s výkonnými umělci. V praxi je tato problematika řešena
tak, že např. oprávnění zástupci divadla s herci uzavřou smlouvu, ve které se herci explicitně
zavážou k opakovanému provádění díla (k opakovanému vytváření nových výkonů),
tzv. repríz, obvyklou součástí licenční smlouvy bude i např. uvedení období, ve kterém má
umělec výkony vytvářet. Jestliže by se výkonný umělec smluvně nezavázal k opakovanému
provádění díla, musela by ke každému provedení být uzavřena samostatná licenční smlouva.
V případě zaznamenaného výkonu výše uvedené neplatí a předmětem licence může být
opakované užití takto zaznamenaného (totožného) výkonu.
Autorský zákon dále umožňuje umělci odstoupit od smlouvy oproti autorovi navíc
i z důvodu nečinnosti výrobce (ust. § 72a AZ).
Dalším speciálním ustanovením v autorském zákoně, jež se vztahuje výhradně
na výkonné umělce je ust. § 72b. Jestliže umělec poskytl výrobci zvukového záznamu výhradní
a neomezenou licenci k užití zaznamenaného výkonu a současně má dle licenční smlouvy nárok
na periodické platby odměn od výrobce, tak od prvního dne kalendářního roku následujícím
po roce, ve kterém uplynulo 50 let ode dne oprávněného vydání takového záznamu či ode dne
jeho sdělení veřejnosti, má výkonný umělec nárok na takové platby odměn v plné výši
bez započtení dříve vyplacených záloh nebo sjednaných srážek (např. podíl na nákladech
výrobce143).
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8 Výjimky a omezení práv autorů a práv výkonných umělců
V předchozí kapitole byla vymezena možnost smluvního poskytnutí oprávnění k výkonu
majetkového práva dílo a výkon užít a nyní uvedu uzavřený přehled zákonných výjimek
a omezení práv autorů a práv výkonných umělců jako jsou zákonné licence a volná užití, tedy
možnost užití děl a výkonů bez nutnosti udělení souhlasu autora či umělce s užitím. Stojí zde
protichůdné zájmy, na jedné straně zájem autora či umělce na právní ochranu jejich předmětů
a na druhé straně zájem veřejnosti na zpřístupnění díla či výkonu.144

8.1 Třístupňový test
Každá z výjimek musí vyhovovat ust. § 29 autorského zákona označovaném jako
tzv. třístupňový test, zakotvený byl již Bernskou úmluvou. Je obecným výkladovým pravidlem
ve vztahu ke všem výjimkám a omezením.145 Představuje materiální podmínku bezesmluvního
užití díla či výkonu, kdy formální podmínkou jsou dále uvedené konkrétní požadavky u volných
užití a zákonných licencí146, tyto podmínky musí být naplněny kumulativně, aby se jednalo
o dovolená užití v souladu s autorským zákonem.
Nejprve se posoudí, zda uvedený případ představuje zvláštní užití, které je výslovně
stanoveno autorským zákonem. Následuje druhý krok testu, a to, zda takové užití neodporuje
běžnému způsobu užití díla nebo výkonu. Jako poslední krok je zkoumáno, jestli užitím díla
nebo výkonu nejsou dotčeny oprávněné zájmy autora či výkonného umělce.

8.2 Volná užití
Volná užití třetími osobami představují za splnění níže uvedených zákonných podmínek
výjimku z práv autorů a práv výkonných umělců ohledně užívání díla či uměleckého výkonu,
když těmto třetím osobám je na zákl. ust. § 30 autorského zákona umožněno užít dílo či výkon
bez nutnosti souhlasu autora či umělce. I při volných užití však musí třetí osoby dodržovat
limity dané třístupňovým testem. Přestože jsou tyto výjimky zákonem označená jako volná užití
nejedná se o užití díla či výkonu ve smyslu ust. § 12 či 71 autorského zákona. Autorský zákon
vymezuje i díla, na které se výjimka užití pro osobní potřebu vztáhnout nedá, zejména z důvodu,
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že by jejich volné užívání způsobilo nepřiměřenou újmu majetkovým právům autora147.
Volným užitím pro osobní potřebu tak dle autorského zákona není užití počítačových programů
či elektronických databází (včetně zhotovení rozmnoženin), stejně tak není volným užitím
zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou pro osobní potřebu
a ani pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho
přenosu (o audiovizuálním díle budu pojednávat níže). Dle Telce by se tato výjimka měla
vztahovat i na díla audiovizuálně užitá s ohledem na výklad dle pravidla „část sleduje celek“148.
Volným užitím se rozumí zejména užití díla či výkonu pro osobní potřebu fyzické osoby,
tím je takové užití, jehož cílem není zisk přímého nebo nepřímého hospodářského
či obchodního prospěchu, např. osobní vzdělání, samostudium, osobní zábava149. Pojem osobní
potřeba by měl být vykládán ve smyslu užití v soukromí uživatele, které tak zahrnuje užití nejen
jednou fyzickou osobou, ale i jejími osobami blízkými, členy domácnosti, hosty atd.150
Přes zásadu zužujícího výkladu se zde neuplatní čistě jazykový výklad pojmu osobní potřeba,
podle kterého by se mohlo dojít až k takovým absurdním závěrům, kdy by se vyžadovala
smluvní licence, např. pokud by členové rodiny sledovali film na DVD, jehož rozmnoženinu
si vytvořil jen jeden člen pro svou osobní potřebu, ostatní by se tak dopouštěli zásahů do práv
autora či umělce.
Dále se za volné užití považuje i pořízení rozmnoženiny díla či zaznamenaného
uměleckého výkonu nebo záznam živého uměleckého výkonu, pořídit si záznam např. koncertu
pro osobní potřebu (typicky natáčení videa při hraní oblíbené písničky pro pozdější shlédnutí
či jen na památku) tedy není v rozporu s autorským zákonem, avšak pořízením si takového
videa může docházet k porušování smluvního vztahu mezi pořadateli koncertu a jeho
návštěvníky. Jiný případ je však pořízení záznamu promítaného filmu v kině pro osobní
potřebu, jelikož autorský zákon stanoví výjimku, že pořizování záznamu audiovizuálního díla
při jeho provozování ze záznamu nebo přenosu (ve smyslu ust. § 20 AZ) je užitím díla.
Autorský zákon tedy nevylučuje volná užití audiovizuálních děl absolutně, nýbrž stanoví zákaz
pouze pro určitý způsob pořizování jejich rozmnoženin151. Z výše uvedeného lze dovodit,
že pořízení tzv. „kinoripu“ pro osobní potřebu je neoprávněné a nespadá pod volná užití. Toto
omezení je právě zejména reakcí na „kinoripy“, kdy si někteří lidé velmi často obstarávali své
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 349.
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vlastní záznamy filmů při návštěvě kina a poté tento záznam sdíleli s dalšími osobami
na internetu. Autorský zákon nestanoví přesný počet rozmnoženin, které je možné si vytvořit,
avšak pojednává o rozmnoženině v jednotném čísle. Ryze jazykovým výkladem by se mohlo
dojít až k závěru, že uživatel je oprávněn si vytvořit pouze jednu rozmnoženinu. Čistě jazykový
výklad se však neužije, neboť obecně zastávaným názorem je extenzivní výklad s tím, že užití
pojmu v jednotném čísle je legislativně technickým pravidlem a že množství pořízených
rozmnoženin musí být individuálně posuzováno v rámci tříkrokového testu. Jestliže množství
je natolik vysoké, že nevyhovuje tříkrokovému testu, musí uživatel obdržet souhlas autora
či umělce.152 Souhlasím s druhým názorem zastávající širší výklad, a to s ohledem
na skutečnost, že každé užití díla nebo výkonu, které by nějakým způsobem omezovalo práva
autorů či výkonných umělců, musí vyhovovat podmínkám tříkrokového testu. Autorský zákon
nijak neurčuje, jak si má uživatel obstarat originál díla, aby si z něho vytvořil rozmnoženinu.
V praxi dochází velmi často k situacím, kdy si originál lidé půjčují mezi sebou a vytvářejí
si z něho pro sebe kopie.
Volná užití pořízených rozmnoženin se po novele č. 216/2006 vztahují i na právnické
osoby a podnikající fyzické osoby. Tyto subjekty jsou oprávněny pořídit si tiskovou
rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou či podobným postupem
pro svou vnitřní potřebu. Výjimku tvoří vydání notového záznamu hudebního nebo hudebně
dramatického díla. (ust. § 30a AZ). Toto ustanovení není možné obdobně aplikovat na výkonné
umělce.
Užití díla i uměleckého výkonu je možné v souvislosti s předvedením a opravou přístroje
zákazníkovi (ust. § 30b AZ), jelikož při předvedení a opravě určitých přístrojů je nutno dílo
či výkon užít, žádání o souhlas autora či umělce s užitím při každém takovém předvedení
by bylo přílišné zatěžování prodejce, mimoto je prodejce povinen na požádání kupujícího
mu zboží předvést ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
V souvislosti s rozmnožováním díla či výkonu pro soukromou potřebu autorský zákon
zaručuje autorům a výkonným umělcům právo na odměnu za taková volná užití, jak bylo
uvedeno v kapitole 6.
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8.3 Zákonné licence
Autorský zákon stanoví taxativní katalog zákonných licencí a dále rozlišuje tzv.
kvazilicenční omezení práv autorů a práv výkonných umělců. Úpravu nalezneme v ust. § 30b
a násl. autorského zákona. Mezi nejnovější zákonné licence řadíme licence pro karikaturu
a parodii s účinností od 20. dubna 2017, její absence v naší právní úpravě před novelou
autorského

zákona

byla

překlenována

výkladem.

Dále

mezi

nejnovější

úpravy

patří přeformulování licence pro osoby se zdravotním postižením a zvlášť vyčlenění licence
pro určitá užití děl či výkonů ve prospěch osob zrakově postižených nebo osob
s jinými poruchami čtení. Zákonné licence je možné rozlišovat na úplatné a bezúplatné a dále
je můžeme dělit podle toho, zda na jejich základě je možné užít autorské dílo i umělecký výkon,
výhradně autorské dílo či výhradně umělecký výkon.

8.3.1 Zákonné licence k užití autorského díla a uměleckého výkonu
Kdo autorské dílo či umělecký výkon užije „v souvislosti s předvedením či opravou
přístroje zákazníkovi v rozsahu k tomu nezbytném“ nezasahuje do práv autorů či do práv
výkonných umělců (ust. § 30b AZ).
Autorský zákon stanoví podmínky pro užití díla či výkonu formou citace, a to za třemi
různými účely. Prvním je užitím výňatků ze zveřejněných děl či výkonů jiných autorů či umělců
ve svém vlastním díle či výkonu, druhým je možnost užít díla či výkonu pro účely kritiky nebo
recenze týkající se předmětného díla či výkonu a posledním je jejich užití při vyučování nebo
při vědeckém výzkumu (ust. § 31 AZ). Citované ustanovení dále upravuje, které náležitosti
uvádět, aby se jednalo o řádnou citaci, a to (i) jméno autora či umělce, je-li možné nebo jméno
osoby, pod nímž jsou dílo nebo výkon uváděny na veřejnost (ii) název díla či výkonu a (iii)
pramen. Při citaci je nutno dodržovat osobnostní práva autora citovaného díla či umělce
citovaného výkonu, zejména neprovádět změny díla či výkonu a užívat dílo způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu a v případě uměleckého výkonu jej užívat tak aby nedošlo k jeho
znetvoření, zkomolení či jiné změně, jež by způsobily újmu na pověsti umělce. Je možné citovat
i díla hudební či filmová.153
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Do autorského práva ani do práva výkonných umělců nezasahuje ani taková osoba, která
užije díla či výkon v rámci úřední a zpravodajské licence, a to za účelem užití v soudním
či správním řízení, užití díla či výkonu při sdělování aktuálních událostí, v hromadném
sdělovacím prostředku atd. s tím, že v autorským zákonem stanovených případech je nutné
uvádět jméno autora, potažmo výkonného umělce, názvu díla a výkonu a pramene, jestliže
to není nemožné154.
Stejně tak je autorským zákonem dovoleno užití autorského díla či uměleckého výkonu
v rámci občanských nebo náboženských obřadů nebo při úředních akcích pořádaných orgány
veřejné správy i během školního představení. S posledně uvedeným souvisí i užití díla školního
vytvořeného studentem nebo obdobnou osobou, jež nepředstavuje zásah do práv autora, ledaže
tak činí za účelem získání hospodářského nebo obchodního prospěchu (ust. § 35 AZ).
Další zákonnou licencí je knihovní licence, na jejímž základě mohou knihovny, archivy,
muzea, galerie, školy a další nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení zhotovit rozmnoženiny
děl či výkonů pro archivní a vzdělávací účely. Tyto subjekty jsou oprávněny zhotovit
rozmnoženinu díla či výkonu pro své archivační a konzervační potřeby za podmínky,
že neslouží k hospodářskému či obchodnímu účelu. Autorský zákon těmto subjektům taktéž
umožňuje zhotovit náhradní rozmnoženinu v případě, že ta původní byla poškozena
nebo ztracena, jestliže je možné na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že dílo či výkon
nejsou nabízeny k prodeji. Díla a výkony se zpřístupňují jednotlivcům ze strany veřejnosti
prostřednictvím technických zařízeních umístěných v objektech těchto subjektů pouze
pro účely výzkumu nebo soukromého studia. Zpřístupňování je dále omezeno tím,
že oprávněné subjekty mají povinnost zabránit jednotlivcům ve zhotovení rozmnoženiny
zpřístupněného díla či výkonu. Díky této licenci je možno půjčovat i originály či rozmnoženiny
např. obhájených diplomových a rigorózních prací, ledaže autor práce takové užití vyloučil [ust.
§ 37 odst. 1 písm. d) AZ]155. Knihovní licence je částečně úplatná a částečně bezúplatná.
Při půjčování originálů a rozmnoženin děl i zaznamenaných výkonů má autor či umělec právo
na odměnu, pokud není placena, subjekty se tím dopouští zásahu do práv autorů či umělců.
Autorský zákon stanoví výjimky z práva na odměnu, a to, pokud se půjčuje na místě samém
nebo je půjčují instituce jako knihovny vysokých škol, Národní knihovna ČR, Národní
technická knihovna a další. Je však vyloučeno půjčování rozmnoženin děl či výkonů
154
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zaznamenaných na zvukové či zvukově obrazové záznamy, jejichž užití je předmětem
prodejních nebo licenčních podmínek, ledaže se jedná o půjčení na místě. Navíc mají oprávněné
subjekty povinnost zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny takového záznamu u těchto
prezenčních výpůjček. V návaznosti na odměny, které náleží autorům a umělcům, jsou
oprávněné subjekty povinny informovat příslušného kolektivního správce (na jeho žádost)
o počtu výpůjček, případně i další informace potřebných pro rozúčtování odměn.
Autorský zákon zná i licenci pro dočasné rozmnoženiny, tedy ty, jež jsou pomíjivé nebo
podružné a nemají žádný samostatný hospodářský význam a mají umožnit přenos díla
či výkonu počítačovou nebo obdobnou sítí nebo oprávněné užití díla či výkonu. Příslušné
ustanovení se vztahuje i na zhotovení dočasného televizního nebo rozhlasového díla či výkonu
vysílatelem, který je zároveň nabyvatelem licence na základě smlouvy.
V souladu s ust. § 38c autorského zákona do autorského práva nezasahuje osoba, která
náhodně užije dílo či výkon v souvislosti užíváním jiného hlavního díla či výkonu.
Licence pro zdravotně postižené umožňuje zhotovit rozmnoženinu díla či výkonu a dále
jej rozšiřovat a sdělovat „pro potřeby osob se zdravotním postižením, v rozsahu, odpovídajícím
jejich zdravotnímu postižení“, pouze však za předpokladu, že tak nečiní pro hospodářský
či obchodní prospěch (ust. § 39 AZ).
Dále sem řadíme i licenci pro sociální zařízení, kam spadají případy, kdy poskytovatel
zdravotních služeb nebo sociálního zařízení zhotoví záznam vysílaného díla či výkonu
a zpřístupní je osobám umístěným v těchto zařízeních (zejména se jedná o nemocnice
a věznice).
Mezi další zákonné licence k užití autorských děl i uměleckých výkonů řadíme licenci
pro určitá užití osiřelého díla či výkonu, licenci pro společné domovní antény a licenci
pro určitá užití díla či výkonu ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými
poruchami čtení.

8.3.2 Zákonné licence k užití autorského díla
Mezi zákonné licence, které se dají aplikovat pouze na autorská díla, patří omezení práva
autorského k dílu soubornému, propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, licence
pro fotografickou podobiznu, licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým, užití
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originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem
podobným fotografii jeho vystavením.
V případě propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje lze díla v rozsahu
nezbytném užít, avšak za předpokladu, že tak nečiní za účelem hospodářského či obchodního
zisku.
„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického,
které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal.“ (ust. § 38b AZ). Tato licence se aplikuje
na případy pořizování průkazových fotografií (na pasy, občanské průkazy apod.).
Taková osoba, která si vypůjčí od autora originál či rozmnoženinu díla výtvarného,
fotografie anebo díla vyjádřeného postupem obdobným fotografii, za účelem výstavy nebo
bezúplatného poskytnutí k vystavení, nezasahuje do práva autora (ust. § 32 AZ).
Dle autorského zákona je možný pronájem, půjčování nebo vystavování originálu díla
užitého umění nebo architektonického díla.
Zákonnými licencemi k užití výhradně autorského díla jsou dále licence k užití díla
umístěného na veřejném prostranství (ust. § 33 AZ) a licence pro karikaturu a parodii.
Důvod, proč se tyto licence nevztahují na umělecké výkony, vyplývá z jejich rozdílné
povahy oproti autorským dílům. Taktéž neaplikovatelnost licencí souvisí i s druhy děl, která
jsou způsobilá k provedení uměleckým výkonem, zejména půjde o provedení děl hudebních,
literárních či dramatických (srov. s ust. § 68 odst. 1 AZ), naproti tomu díla fotografická anebo
architektonická provést nelze. Co se týče např. zákonné licence ohledně veřejných výstav,
stejně tak i licenci pro parodie, dle směrnice 2001/29/ES je tyto výjimky možné aplikovat
i na umělecké výkony. V našem právním řádu však jsou tyto licence zakotveny výlučně k užití
autorského díla156.

8.3.3 Zákonné licence k užití uměleckého výkonu
Použitelnost zákonných licencí k užití uměleckého výkonu vychází z povahy uměleckého
výkonu, který, pokud je užit v živém provedení, je neopakovatelný, zákonné licence se tak
uplatní u výkonů, které jsou zachyceny na záznam.

156

Srov. s čl. 5 odst. 2 písm. j) a k) 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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Zvukové záznamy uměleckého výkonu vydané za účelem dosažení zisku lze vysílat
prostřednictvím rozhlasu či televize bez (dalšího) souhlasu výkonného umělce, a to vzhledem
ke skutečnosti, že když jednou byl umělcem udělen souhlas k vydání záznamu, není zde důvod
pro to, aby vysílán nebyl. Jedná se o úplatnou zákonnou licenci, jestliže jí předcházelo uzavření
smlouvy mezi kolektivním správcem a uživatelem. Náležitosti smlouvy jsou zejména výše
odměny pro výkonného umělce a způsob jejího vyplácení (ust. § 72 AZ). K užití záznamu
výkonu vysíláním nebo přenosem vysílání není oprávněn uživatel, který je v prodlení vůči
kolektivnímu správci se zaplacením odměny, a jestliže ji nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní
lhůtě jemu poskytnuté kolektivním správcem, a to až do okamžiku zaplacení odměny
nebo jiného zániku jeho závazku. Zákonná licence prodlením nezaniká, nýbrž je „pouze“
pozastaven výkon práva umělecký výkon užít. Speciální úpravu prodlení je možno ujednáním
stran vyloučit. Pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi uživatelem a kolektivním správcem,
jedná se ze strany uživatele o zásah do práv výkonného umělce, jelikož se však jedná o úplatnou
zákonnou licenci, mělo by být takové užití dovolené již na základě autorského zákona.
Je otázkou, jak bude užití výkonu v mezích zákonné licence posuzováno v případě neuzavření
takové smlouvy – zda bude posuzováno jako oprávněné či neoprávněné. Dle dřívější úpravy
bylo neoprávněné užití výkonu vázáno na vyslovení zákazu užití uměleckého výkonu
kolektivním správcem při neplacení odměny uživatelem, samotné neuzavření smlouvy
nezakládalo neoprávněné užití. S ohledem na znění stávající úpravy by však bylo možné
považovat uzavření smlouvy o odměně jako podmínku pro možné užití výkonu uživatelem,
čímž je však zasahováno do samotné podstaty zákonné licence. Autorský zákon pojednává jen
o vysílání a přenosu, je však třeba ustanovení vykládat tak, že je na základě licence možné
pořídit i rozmnoženinu, která se během vysílání a přenosu vytváří, to je podstatné hlavně pro
tzv. webcasting.157 Výkonným umělcům náleží za užití jeho výkonu výše uvedeným způsobem
odměna, kterou vybírá kolektivní správce (INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.).

8.3.4 Další omezení práv autorů a výkonných umělců
Autorský zákon rozlišuje několik dalších zvláštních případů omezení, která však je
možné smlouvou vyloučit. Jedná se o zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, školní dílo, dílo

KŘÍŽ, Jan. HOLCOVÁ, Irena. KORDAČ, Jiří. KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon: komentář
a související předpisy. 2005. op. cit. s. 213.
157
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vytvořené na objednávku, soutěžní dílo, dílo audiovizuální, díla audiovizuálně užitá
a počítačové programy. Úpravu nalezneme v ust. § 58 a násl. autorského zákona.
Ustanovení týkající se kolektivních děl, školních děl, děl vytvořených na objednávku,
soutěžních děl a počítačových programů nelze obdobně aplikovat na výkonné umělce a jejich
výkony. Uplatní se tak obdobně pouze úprava zaměstnaneckého díla a dále v případě děl
audiovizuálních se uplatní výlučné právo umělce zařadit svůj výkon do díla audiovizuálního
(ust. § 62 odst. 2 AZ). Z úpravy díla audiovizuálně užitého se na umělce vztahuje zákonná
vyvratitelná domněnka o udělení svolení k zařazení výkonu do díla audiovizuálního
a poskytnutí licence výrobci audiovizuálního díla včetně sjednané odměny v obvyklé výši
(ust. § 64 odst. 2 AZ), taktéž se na umělce obdobně uplatní ust. § 63 odst. 4 autorského zákona
(ust. § 64 odst. 4 AZ).
Jestliže dojde ke vzniku zaměstnaneckého díla, tedy díla „které autor vytvořil ke splnění
svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu“, či výkonu, který
takto vytvořil umělec, vykonává majetková práva svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel
autora či umělce. Autor či umělec má právo žádat zaměstnavatele o poskytnutí licence
(za obvyklých

podmínek),

jestliže

zaměstnavatel

vykonává

majetková

práva

k zaměstnaneckému dílu či výkonu nedostatečně (ust. § 58 odst. 3 AZ). Smrtí nebo zánikem
zaměstnavatele dochází k nabytí majetkových práv autorem či umělcem. Osobnostní práva
autora či umělce zůstávají nedotčena, avšak zaměstnavatel je oprávněn dílo nebo výkon
zveřejnit, činit úpravy i jej uveřejnit pod svým jménem.
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9 Právní prostředky ochrany práv autorů a výkonných
umělců
Po vymezení práv autorů a výkonných umělců přiblížím problematiku jejich ochrany,
kterou poskytují mimo autorského zákona i další právní předpisy s cílem zajistit jejich
dodržování a omezit neoprávněné zásahy. Subjektem těchto práv je originárně vždy autor
a výkonný umělec. Jako primární způsob ochrany slouží soukromoprávní prostředky, které
subjektům náleží dle autorského zákona. V určitých případech však postih v oblasti
soukromého práva nemusí být dostatečně efektivní a je tak možné užití i veřejnoprávních
prostředků ochrany. Jednání třetích osob zasahujících do tvůrčí sféry autora či umělce tedy
může založit i správněprávní a trestněprávní odpovědnost. Autorský zákon explicitně
konstatuje existenci možného souběhu ochrany práv autorů a výkonných umělců
podle autorského zákona a jiných předpisů (ust. § 105 AZ). V této kapitole si kladu za cíl uvést
přehled prostředků ochrany, které mají k dispozici autoři a výkonní umělci.

9.1 Ochrana práv podle autorského zákona
Ochrana poskytována autorským zákonem autorům (dle ust. § 40 AZ) a výkonným
umělcům (dle ust. § 74 AZ ve spojení s ust. § 40 AZ) je částečně založena na principu objektivní
odpovědnosti158, tzn. že není požadováno zavinění a částečně na principu subjektivní
odpovědnosti, kde je vyžadováno zavinění. Subjektivní odpovědnost, se uplatní v případě
domáhání se nároků na náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy159. Chráněna jsou
jak práva osobnostní, tak i práva majetková.
Primárním prostředkem ochrany práv autorů a výkonných umělců je civilní žaloba
podaná k civilnímu soudu aktivně legitimovanou osobou. Uplatnění nároků za účelem ochrany
práv autorů a výkonných umělců se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (který
představuje základní pramen občanského práva procesního), neboť se jedná o civilní řízení
sporné. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. g) OSŘ je věcně příslušným soudem k projednání sporů

158

CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 113.
Obdobně též TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 418.
159
Pozn. autora: Povinnost nahradit nemajetkovou újmu se na základě ust. § 2894 odst. 2 OZ posuzuje obdobně
podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu, proto v určitých případech OZ hovoří jen o náhradě škody, ku
příkladu ust. § 2911 OZ o presumovanému zavinění škody z nedbalosti. Srov. např. VOJTEK, Petr. PÚRY,
František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy 11-12/2017. s. 346.
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vyplývajících z práv autorů a umělců v prvním stupni krajský soud160 (s účinností od 1. ledna
2014 vytvořil zákonodárce obecnou skupinu sporů z práva duševního vlastnictví, pro kterou
jsou věcně příslušné krajské soudy161), a to z důvodu, že tyto spory vzhledem k právní
i skutkové obtížnosti vyžadují při jejich rozhodování vyšší pozornost162. Mezi další nástroje,
které slouží autorovi či umělci k ochraně jejich práv, mimo rozhodnutí ve věci samé, patří
předběžné opatření (ust. § 74 a násl. OSŘ), zajištění důkazu (ust. § 78 a násl. OSŘ) a zajištění
předmětu důkazního prostředku (ust. § 78b a násl. a § 102 odst. 4 OSŘ). Účelem nařízení
předběžného opatření je zatímně upravit poměry účastníků nebo se nařizuje v případě existence
obavy, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, jedná se o zejm. o situace, kdy je třeba
poskytnout prozatímní ochranu právům autorů a umělců a nelze vyčkávat až na rozhodnutí
ve věci samé. Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví, resp. práv autorů a umělců
lze za účelem provedení důkazu zajistit důkazní prostředek, a to před zahájením řízení i po jeho
zahájení. Předmětem zajištění může být zboží či přiměřený vzorek, jehož výrobou mohla být
práva porušena, dále materiál a nástroje, jež byly užity k výrobě takového zboží a dokumenty
se zbožím související. Tento institut slouží autorovi či umělci k tomu, aby nedošlo během řízení
ve věci samé k situaci, že důkaz nebude možno provést z důvodu nedostupnosti důkazního
prostředku.
Možným postupem ochrany je i institut svépomoci163 ve smyslu ust. § 14 občanského
zákoníku, avšak za podmínky, že jsou práva autora či umělce ohrožena a je zřejmé, že by zásah
veřejné moci přišel pozdě.
Autor a výkonný umělec jsou oprávněni v případě zásahu do jejich práv, nebo jejich
ohrožení, domáhat se určení svého autorství díla či původcovství výkonu bez nutnosti
prokazovat oprávněný zájem164 (nárok určovací), mohou se dále domáhat zákazu určitého
jednání, kterým dochází k porušování či ohrožování jejich práv (nárok na preventivní opatření).
Další nárok, který mohou uplatnit je nárok informační, kdy mohou požádat o poskytnutí údajů,

160

Pozn. autora: Krajské soudy jsou věcně příslušné k rozhodování sporů o nárocích vycházejících z autorského
zákona, včetně sporů o nárocích z ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání
bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí právo podle autorského zákona. Srov. s usnesením
Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2016, sp. zn. 30 Cdo 4367/2015.
161
SVOBODA, Karel. SMOLÍK, Petr. LEVÝ, Jiří. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář.
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9. s. 24 – 32.
Pozn. autora: Dle předchozí úpravy zákonodárce rozlišoval spory vyplývající z autorského zákona, spory
o nárocích z ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení
získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona.
162
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 426.
163
Tamtéž, s. 431.
164
CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 113.
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týkající se jakým způsobem a v jakém rozsahu došlo k neoprávněnému užití jejich díla
či výkonu, a to osobami příkladmo uvedených autorským zákonem. Je jim dále umožněno
požadovat odstranění následků zásahu či ohrožení jejich práv (nárok restituční). Dále
se v případě vzniku nemajetkové újmy mohou domáhat omluvy a přiměřeného zadostiučinění
v penězích, jestliže jiné zadostiučinění nebylo dostačující s tím, že jeho výši určí soud (nárok
satisfakční). Posledně uvedeným nárokem je nárok na další preventivní opatření, jedná
se o zdržovací nárok vůči osobě, jež poskytuje služby směřující k ohrožování nebo porušování
práv autorů či výkonných umělců.165
Autor či umělec se může dále domáhat nároku na náhradu škody (ust. § 2909 a násl. OZ),
na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (ust. § 2894
a násl. OZ) a na vydání bezdůvodného obohacení (ust. § 2991 a násl. OZ). U těchto nároků
se subsidiárně použije občanský zákoník stejně tak při posuzování otázky promlčení166. Obecné
úpravy se subsidiárně použije i u nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Jak pro výši
náhrady škody, tak pro výši bezdůvodného obohacení má však autorský zákon speciální úpravu.
V případě vzniku škody má poškozený autor či umělec na výběr mezi obecnou úpravou,
tj. domáhání se skutečně ušlého zisku (ve smyslu ust. § 2952 OZ), a speciální úpravou
v autorském zákoníku, která stanoví možnost domáhat se náhrady ušlého zisku ve výši obvyklé
odměny za obdržení takové licence v době neoprávněné dispozice s dílem či výkonem (ust.
§ 40 odst. 4 AZ). Jedná se o škodu, jež byla způsobena porušením povinnosti stanovené
zákonem, a tím došlo k zasažení absolutního práva poškozeného (ust. § 2910 OZ). Jak již bylo
uvedeno v úvodu této kapitoly, aby byl škůdce povinen škodu nahradit, je nutné, aby jednal
zaviněně. Vyžaduje se alespoň nedbalost, která je však občanským zákoníkem presumována,
když stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že škůdce zavinil škodu z nedbalosti (ust. § 2911
OZ). Je pak tedy na škůdci, aby v případě sporu prokázal, že jednal nezaviněně. Autorské dílo
a umělecký výkon jsou nehmotnými statky, tudíž nepoškoditelné167, náhrada skutečné škody
(ve smyslu ust. § 2952 OZ) tak přichází v úvahu, pokud by došlo zároveň i k poškození
hmotného podkladu, na kterém jsou dílo či výkon vyjádřeny.
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CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 115.
HOLCOVÁ, Irena. Subsidiarita občanského zákoníku a obchodního zákoníku coby obecných předpisů
v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho užitím. In: KŘÍŽ, Jan aj. Aktuální otázky práva autorského a práv
průmyslových 2009. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. 2009. ISBN 978-80-2461751-0. s.12-27.
167
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 434.
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Při vzniku nemajetkové újmy autorský zákon jako způsob satisfakce upřednostňuje
omluvu. Zadostiučinění v penězích přichází v úvahu za situace, kdy by přiznání jiného
zadostiučinění nebylo dostatečné. Výši zadostiučinění určuje soud a musí přihlédnout zejména
k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práv došlo (např. zda šlo
o ojedinělý zásah či opakovaný).
K bezdůvodnému obohacení na straně uživatele dochází při neoprávněném užívání díla
či výkonu. Pro nahrazovanou výši bezdůvodné obohacení autorský zákon stanoví v ust. § 40
odst. 4, že není nutné prokazovat reálnou výši bezdůvodného obohacení, nýbrž postačí určit
obvyklou výši odměny za obdržení licence a následně vynásobit tuto částku dvěma168.
V situaci, kdy se odpovědnostní nároky uplatňují v rámci kolektivní správy je třeba
zmínit i ust. § 98d, zde na rozdíl od obecné úpravy nemůže kolektivní správce nebo autor
či umělec uplatňovat zdržovací nárok ani nárok na náhradu škody nebo na vydání
bezdůvodného obohacení (podle AZ) nebo jinou smluvní nebo autorským zákonem
předvídanou sankci z důvodu neoprávněného zásahu nebo ohrožení kolektivně spravovaného
práva za podmínky, že uživatel (popř. osoba oprávněna hájit zájmy v ní sdružených uživatelů)
vede se správcem řádně a bez zbytečných průtahů jednání směřující k uzavření autorským
zákonem vyžadované smlouvy či sjednání sazebníku. Dále je odpovědnost uživatele omezena
za předpokladu, že souhlasí s využitím prostředníka (ve smyslu ust. § 101 AZ) nebo mediátora
či písemně požádal jednoho z příslušných kolektivních správců o pověření společného zástupce
(dle ust. § 97h AZ). Na takové ohrožení či zásah do práv autorů či umělců se nehledí jako
na přestupek za podmínky, že trvají okolnosti zmíněné výše. Autor i umělec jsou však
oprávněni domáhat se nároku na vydání bezdůvodného obohacení ve výši obvyklé odměny
(oproti ust. § 40 odst. 4 AZ dle kterého se požaduje dvojnásobek obvyklé odměny). Jestliže by
neuplatnění zdržovacího nároku bylo v rozporu s oprávněnými společnými zájmy autorů
a umělců, zejm. pro zřejmě úmyslné jednání uživatele či osoby je sdružující s cílem neuzavřít
potřebnou smlouvu nebo by bylo ohroženo splnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení,
výše uvedená překážka nemožnosti uplatnění nevzniká či odpadá.
Mezi další nároky autora a umělce patří uveřejnění rozsudku, kterým bylo autorovi
či umělci vyhověno, a to na náklady účastníka, který byl ve sporu neúspěšný (tedy osoby, která
neoprávněně zasáhla do práv autorů či umělců). Soud může určit rozsah, formu a způsob
uveřejnění (ust. § 40 odst. 3 AZ), nejčastěji tak bude činěno prostřednictvím hromadných
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Srov. s usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. listopadu 2008, sp. zn. NS 30 Cdo 149/2007.
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sdělovacích prostředků. Uveřejnění rozsudku může být taktéž jednou z možností, jak odčinit
nemajetkovou újmu. K tomuto je taktéž nutno poznamenat, že (mimo jiné) ve věcech ochrany
práv z duševního vlastnictví možnost uveřejnění rozsudku zakládá i ust. § 155 odst. 4
občanského soudního řádu. V našem právním řádu je tak duplicitní úprava práva na uveřejnění
rozsudku. Dle občanského soudního řádu se užije vůči všem věcem ochrany práv z duševního
vlastnictví, dle autorského zákona se užije pouze vůči předmětům ochrany tímto zákonem
chráněným, tzn. autorské dílo, umělecký výkon a další předměty subjektů práv souvisejících
s právy autora.
Výše uvedený výčet nároků vyplývajících ze zásahů do práv autorů a výkonných umělců
je pouze demonstrativní.
Kromě výše zmíněných nároků autorský zákon dále stanoví tři zvláštní skutkové podstaty
(ust. § 43 až 45 AZ). Prvně uvedená chrání autora či umělce před neoprávněným zásahem
v podobě obcházení nebo jiného maření účinných technických prostředků ochrany práv. Druhá
zakládá odpovědnost osoby, která neoprávněně odstraňuje nebo mění elektronickou informaci
o správě práv k dílu (či výkonu). Třetí skutková podstata popisuje nedovolenost jednání osoby,
která pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již oprávněně použitých jiným autorem
pro dílo téhož druhu a vyvolává tím nebezpečí záměny obou děl. Vyvolání nebezpečí záměny
je i jednou ze skutkových podstat nekalé soutěže ve smyslu ust. § 2981 občanského zákoníku,
avšak autorskoprávní vyvolání nebezpečí záměny děl není nekalou soutěží ve smyslu
občanského zákoníku a těchto nároků by se oprávněna osoba mohla případně dovolávat
souběžně.169 K uplatnění výše zmíněných nároků je oprávněn autor a výkonný umělec
(případně dědic majetkových práv). V souladu s ust. § 41 autorského zákona je dále namísto
autora či umělce k vymáhání zákonem stanovených nároků [nároky dle ust. § 40 odst. 1 písm.
b) až d) a f) a odst. 3 a 4 AZ] oprávněna osoba, jež smluvně nabyla výhradní oprávnění
k výkonu práva dílo či umělecký výkon užít anebo osoba, které je oprávnění svěřeno zákonem
(např. zaměstnavatel)170, taktéž je tato osoba aktivně legitimována k uplatnění nároku
na přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy, jestliže bylo zasaženo
do majetkových práv autora či umělce. Cílem je, aby se držitel takového oprávnění (a v jeho
rozsahu) mohl domáhat ochrany nezávisle na autorovi či umělci171. Výše uvedeným však není
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ŠALOMOUN, Michal. 2009. op. cit. s. 43.
Obdobně též CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 125.
170
CHALOUPKOVÁ, Helena. HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 2017. op. cit. s. 113.
171
TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 448.
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dotčeno právo autora či umělce uplatňovat nárok na přiměřené zadostiučinění, které vzniklo
zásahem do jejich osobnostních práv, včetně nároku na uveřejnění rozsudku.

9.2 Přestupky podle autorského zákona
Autorský zákon ve své hlavě VI. upravuje přestupky, které kategorizuje, podle osob,
jež se jich dopustily: fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kolektivní
správci a dále i nezávislí správci práv. S účinností ke dni 1. července 2017 došlo k významné
novele v oblasti správního trestání. Dle nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, došlo ke sjednocení terminologie, již se nerozlišují přestupky a jiné
správní delikty, ale veškerá protiprávní jednání těchto osob v sobě zahrnuje pojem přestupek172.
Na základě přechodných ustanovení přestupkového zákona je i na dosavadní přestupky a jiné
správní delikty s jeho účinností nahlíženo jako na přestupky dle tohoto zákona.
Přestupkem se ve smyslu ust. § 5 přestupkového zákona rozumí „společensky škodlivý
protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky
stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Ke spáchání přestupku (či jeho pokusu, je-li trestný)
fyzickou osobou je vyžadováno zavinění, s tím, že postačí zavinění z nedbalosti (ust. § 13 a 15
přestupkového zákona). U právnických osob se uplatní princip objektivní odpovědnosti, tzn.
že odpovědnost vzniká bez ohledu na zavinění fyzické osoby, jejíž jednání je právnické osobě
přičitatelné173. Právnické osoby mají však možnost tzv. liberace, což znamená zproštění
se odpovědnosti za předpokladu, že osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo
možno požadovat, aby přestupku zabránila. Výše uvedená úprava platná pro právnické osoby
se obdobně použije i na podnikající fyzické osoby. Odpovědnost za přestupek se uplatní
v okamžiku, kdy jednání, kterým bylo zasaženo do práv autorů či umělce, nedosahuje takového
stupně škodlivosti, porušení nebo ohrožení zájmu, jenž by vynucoval uplatnit odpovědnost
dle trestního práva174. Dle ust. § 105 odst. 1 autorského zákona se fyzická osoba dopustí
přestupku, pokud neoprávněně užije dílo či výkon, neoprávněně zasáhne do práv autora
či výkonného umělce v důsledku obcházení nebo maření technických prostředků sloužících
k zajištění ochrany jejich práv, neoprávněně odstraní či změní informace o autorském díle
či uměleckém výkonu a takto upravené dílo nebo výkon užívá. Těchto protiprávních jednání
172

JEMELKA, Luboš. VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Zákon o některých
přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-666-1. s. 47 – 70.
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Tamtéž, s. 176-181.
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HEDNRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-807400-624-1. s. 303.
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se mohou dopustit i právnické osoby či podnikající fyzické osoby. K projednání přestupků je
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností a místní příslušnost se řídí podle toho, v jakém
územním obvodu došlo ke spáchání přestupku.
Podnikatelské subjekty, tedy právnické osoby a fyzické osoby podnikající, se mohou dále
dopustit přestupků dle ust. § 105b odst. 1 písm. d) až f) autorského zákona.
Přestupek kolektivního správce je spatřován např. v jednání, kdy neplní své povinnosti
vůči autorovi nebo umělci, nedodržuje zákonný postup při uzavírání smluv s uživateli,
vykonává kolektivní správu v rozporu se zákonem (ust. § 105ba odst. 1 AZ). Další subjekt,
který se může dopustit přestupku je nezávislý správce práv, a to za situace, kdy poruší zákonem
stanovené povinnosti dle ust. § 105bb odst. 1 autorského zákona. Přestupky uvedené
v posledních 3 odstavcích bude projednávat Ministerstvo kultury České republiky (k některým
přestupkům

spáchaných právnickými

osobami

a podnikajícími

fyzickými

osobami,

vymezených AZ, je však příslušný obecní úřad s rozšířenou působností).
Pachatelům lze za spáchání výše uvedených přestupků uložit správní trest, a to uložení
pokuty, která u určitých pachatelů může být uložena až ve výši 500.000 Kč (srov. s ust. § 105bb
odst. 2 AZ).

9.3 Ochrana práv podle trestního zákoníku
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, představuje hlavní pramen trestního hmotného
práva, z pojmu zákoník vyvozujeme, že se jedná o ucelenou úpravu koncentrovanou převážně
v jednom zákoně. Základním pramenem procesního práva trestního, a tedy pramenem, podle
kterého je možné pachatele trestných činů potrestat, je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízením soudním (trestní řád). Vedlejšími prameny jsou dále např. zákon č. 218/2003 Sb.,
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže) a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, které zakotvují speciální úpravu ve vztahu
k pachatelům, kterými jsou i mladiství a právnické osoby. Ochrana dle trestního zákoníku
v souladu se zásadou subsidiarity trestněprávní represe, přichází v úvahu až po bezvýsledném
vyčerpání výše uvedených prostředků, které nevedly ke sjednání nápravy, trestní právo je totiž
prostředek ultima ratio.
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Trestným činem je dle legální definice „protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a které vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“ (ust. § 13 odst. 1 TZ). Trestní
zákoník udává výčet trestných činů zasahujících autorská práva ve zvláštní části, hlavě VI.
trestné činy hospodářské, díl 4 trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému
právu. K tématu diplomové práce se vztahují zejména trestné činy porušení autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (ust. § 270 TZ) a trestný čin padělání
a napodobení díla výtvarného umění (ust. § 271 TZ). Prvně uvedený trestný čin může být
spáchán vůči autorovi i umělci. Základní skutková podstata spočívá v neoprávněném zásahu
do zákonem chráněných práv autora a umělce, musí jít o zásah větší než nepatrný a pachatel
navíc musí jednat úmyslně (úmysl přímý i nepřímý)175, tyto znaky musí být naplněny
kumulativně. Trestný čin může spáchat i právnická osoba 176 a mladistvý177. V případě spáchání
tohoto trestného činu hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce až 2 let, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci. Trestní zákoník stanoví i znaky kvalifikované skutkové podstaty, které
jsou následující, trestný čin vykazuje znaky obchodní činnosti či podnikání, pachatel získal
tímto svým protiprávním jednáním pro sebe nebo jinou osobu značný prospěch nebo tím
způsobil značnou škodu či spáchal čin ve značném rozsahu. Důsledkem naplnění znaků
kvalifikované skutkové podstaty je vyšší a přísnější trest, a to trest odnětí svobody až na 5 let
nebo mu může být uložen peněžitý trest či propadnutí věci. Naplněním znaků dle odst. 3
citovaného ustanovení, tedy nabude-li tím zisku velkého rozsahu pro sebe nebo pro jinou osobu,
způsobil škodu velkého rozsahu anebo čin spáchal ve velkém rozsahu, se dopustí činu, za který
se ukládá trest odnětí svobody až v délce 8 let. U kvalifikovaných skutkových podstat již není
třeba úmyslného jednání pachatele, nýbrž postačí nedbalost. Znaky uvedené v odst. 2 a 3
(prospěch pachatele, způsobená škoda, rozsah zásahu) jsou okolnostmi, které podmiňují užití
vyšší trestní sazby. Pokus předmětného trestného činu je trestný a platí pro něj stejné trestní
sazby jako pro trestný čin dokonaný (ust. § 21 odst. 2 TZ). Jelikož se nejedná o zvlášť závažný
zločin (srov. s ust. § 14 odst. 3 TZ), příprava tohoto trestného činu trestná není. Jestliže existuje
osoba mající informace o přípravě či provádí tento trestný čin, jeho neoznámením
či nepřekažením se sama trestného činu nedopouští.178 S ohledem na dikci zákona „zákonem
chráněných práv“ dovodíme, že se jedná o trestněprávní normu s blanketní dispozicí, která
175

Pozn. autora: Úmysl je vyžadován v souladu s ust. § 13 odst. 2 TZ, jelikož TZ u trestného činu v ust. § 270
výslovně nestanoví, že postačí pouze zavinění z nedbalosti.
176
Pozn. autora: A contrario ust. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim.
177
Srov. s ust. § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
178
Pozn. autora: A contrario ust. § 367 a 368 TZ.
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odkazuje na předpis upravující práva autorů, výkonných umělců a další práva s právy
autorskými související a pojmy mají význam ve smyslu autorského zákona179. Pokud nebude
pachatel trestně odpovědný, může stále být potrestán za přestupek, jelikož skutkové podstaty
přestupků a trestných činů se někdy překrývají, např. přestupek dle ust. § 105a odst. 1
autorského zákona.180
Dalším trestným činem je padělání a napodobení díla výtvarného umění, kterého se může
pachatel dopustit pouze vůči autorovi, a nikoliv výkonnému umělci. Hlavními znaky je padělání
nebo napodobení díla autora s úmyslem, aby bylo považováno za původní dílo autora.
Za takové jednání může být potrestán trestem odnětí svobody až na 3 roky, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci. Okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby jsou dle ust. § 270
odst. 2 trestního zákoníku spáchání činu jako člen organizované skupiny, zisk značného
prospěchu nebo spáchání činu ve značném rozsahu, popřípadě dle odst. 3 zisk prospěchu
velkého rozsahu a spáchání činu ve velkém rozsahu. Odst. 3 předmětného ustanovení je zvlášť
závažným zločinem, jelikož pachateli může být uložen trest s horní hranicí trestní sazby 10 let,
avšak příprava trestná není (TZ to totiž výslovně nestanoví). Pro tento trestný čin platí obdobně
co pro prvně jmenovaný, k naplnění znaků základní skutkové podstaty musí pachatel jednat
úmyslně, u kvalifikované postačí nedbalost, pokus je trestný dle trestních sazeb pro dokonaný
trestný čin a jeho neoznámení či nepřekažení není trestným činem.
Výše uvedené trestné činy nejsou jediné, kterých se pachatel může dopustit zásahem
do práv autorů a výkonných umělců. V úvahu připadá i trestný čin poškození cizích práv
dle ust. § 181 trestního zákoníku, pokud pachatel využije omylu nebo uvede v omyl autora
či umělce a tímto svým zásahem jim způsobí vážnou újmu na jejich právech a dále i trestný čin
podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku, jestliže pachatel jednal podvodně s úmyslem
obohatit se.
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ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5. s. 27342759.
180
MATES, Pavel. In: SRSTKA, Jiří a kolektiv autorů. 2017. op. cit. s. 332.
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10 Kolektivní správa
Kolektivní správa je právní institut vytvořený za účelem správy majetkových práv
autorských a práv souvisejících s právem autorským a je upraven v části první v hlavě IV.,
konkrétně v ust. § 95 a násl. autorského zákona. Kolektivní správa byla významně změněna
přijetím novely č. 102/2017 Sb., kterou byla do našeho právního řádu implementována
směrnice 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.
V rámci kolektivní správy dochází k plné správě majetkových práv nositelů práv k jejich
předmětům ochrany, jejímž hlavním účelem je „kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana
majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění
zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti“ (ust. § 95 odst. 2 AZ). Zjednodušeně řečeno
na jedné straně kolektivní správce vykonává správu a chrání nositele práv, zejména za ně
uzavírá licenční smlouvy s uživateli a vybírá od uživatelů odměnu a na druhou stranu umožňuje
snadné udělení oprávnění uživatelům k výkonu kolektivně spravovaných práv.
Nositeli těchto práv jsou osoby, kterým přísluší majetková práva (např. autor, výkonný
umělec, výrobce zvukového nebo zvukově obrazového záznamu), oprávnění k výkonu
majetkových práv k dílu ze zákona (takovými osobami jsou např. zaměstnavatelé v případě
zaměstnaneckých děl) nebo výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného
na základě smlouvy, které je udělené na celou dobu trvání majetkových práv a alespoň
pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci (ust. § 95 odst. 3 AZ).
Zákon udává i výčet předmětů ochrany, kterými se rozumí autorská díla, umělecké
výkony a zvukové nebo zvukově obrazové záznamy za předpokladu, že jsou již zveřejněná
nebo ke zveřejnění nabídnutá (ust. § 95 odst. 1 AZ). Zákonná vymezení okruhů nositelů
i předmětů ochrany jsou taxativní.
Z dikce zákona vyplývá, že se jedná o plnou správu práv a zároveň i negativně vymezuje
co není kolektivní správou, tzn. kolektivní správou není jen zprostředkování uzavření licenční
smlouvy nebo jiné, ani jí nemůže být pouhá příležitostná či krátkodobá plná správa práv, která
nejsou ze zákona povinně kolektivně spravována. Zákon dále explicitně stanoví, že kolektivní
správa není podnikáním.
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Kolektivní správa je vykonávána kolektivním správcem, což je právnická osoba
sestávající se z nositelů práv, pro něž vykonává kolektivní správu, a to na základě uděleného
oprávnění. Hlavním nebo jediným účelem činnosti správce má být právě kolektivní správa práv
jejich nositelů a není založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti nebo je řízena
svými členy181. Jak bylo již uváděno podmínkou výkonu činnosti kolektivní správy je obdržení
oprávnění od Ministerstva kultury České republiky (Ministerstvo kultury taktéž rozhoduje
o odnětí oprávnění). Jedná se o správní rozhodnutí udělené na základě předchozí písemné
žádosti, jejíž obligatorní náležitosti stanoví autorský zákon v ust. § 96 a násl.
Vedle nositelů práv a kolektivních správců je třeba uvést i pojem uživatel, jehož legální
definici obsahuje autorský zákon v ust. § 95 odst. 4, uživatelem je subjekt užívající předmět
ochrany nebo povinný k placení odměny.
Kolektivní správce vykonává svou činnost za rovných podmínek pro veškeré nositele
spravovaných majetkových práv a v nejlepším společném zájmu nositelů práv, která spravuje
(ust. § 97a AZ). Nestává se nositelem kolektivně spravovaných práv, nýbrž je pouze spravuje,
a to vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na účet nositelů práv (ust. § 97 odst. 3 AZ).
Další povinností je vést seznamy nositelů práv, pro něž vykonává kolektivní správu na základě
smlouvy, kteří jsou k němu přihlášeni k evidenci i k osiřelým předmětům ochrany, jestliže zná
nositele a stejně tak je povinen vést seznam předmětů ochrany. Má vůči nositelům i informační
povinnost, kdy minimálně jednou ročně každému z nich musí sdělit celkovou výši příjmů
z výkonu jeho práv, výši srážek na úhradu nákladů a další údaje (ust. § 97b AZ).
Mezi povinnosti kolektivního správce patří mimo jiné vytvoření rozúčtovacího řádu, který je
klíčem pro rozdělování a vyplácení příjmů nositelům práv, jež vybral v rámci výkonu kolektivní
správy. Kolektivní správce je ze zákona zavázán k uzavíraní písemných smluv s uživateli
předmětů ochrany, s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich sdružených uživatelů
nebo s osobami zastupujícími uživatele podle knihovního zákona (ust. § 98 odst. 1 AZ).
Autorský zákon však ve svém ust. § 98 odst. 4 uvádí i případy, kdy takovou kontraktační
povinnost nemá, např. pokud by uzavření smlouvy bylo v rozporu s oprávněnými zájmy
nositelů práv (problematika smluv uzavíraných kolektivním správcem s uživateli je popsána
blíže v kapitole 7). S výše vymezeným okruhem osob uzavírá nevýhradní zejména hromadné
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či i kolektivní licenční smlouvy, na základě kterých poskytuje oprávnění k výkonu práva užít
předmět ochrany včetně výslovného ujednání odměny za takové poskytnutí.
Česká republika zakotvuje v ust. § 96a odst. 2 písm. c) autorského zákona tzv. legální
monopol kolektivní správy182, jelikož výkon kolektivní správy téhož práva ve vztahu k témuž
předmětu ochrany lze udělit pouze jedinému kolektivnímu správci.183
Kolektivní správce spravuje práva nositelů na základě zákona nebo smlouvou s nositeli
uzavřenou. Důsledkem odlišného právního titulu k výkonu správy je rozlišování tří režimů
kolektivní správy – povinná, rozšířená (tzv. quasipovinná) a dobrovolná, rozdělení platí
pro majetková práva všech nositelů, tedy i autorů a výkonných umělců. Režimy budou blíže
popsány v následujících podkapitolách a stejně tak uvedu i přehled kolektivních správců
vykonávající kolektivní správu na území České republiky.

10.1 Kolektivní správa práv autorů
Mezi subjekty vykonávající kolektivní správu majetkových práv autorů patří OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., svojí existenci odvozuje
od Ochranného sdružení československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních děl,
zapsaného společenstva s ručením omezeným, vzniklém v roce 1919, je tak prvním
kolektivním správcem na našem území. Dalšími kolektivními správci jsou DILIA, divadelní,
literární, audiovizuální agentura, z. s., založená v roce 1949, spravující práva k dílům
literárním, dramatickým, hudebně – dramatickým, choreografickým, pantomimickým
a audiovizuálním, dále OOA-S – Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl
výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., zabývající
se správou práv k dílům výtvarného umění a GESTOR – ochranný svaz autorský z.s., spravující
pouze jediné právo autora, a to na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla
uměleckého. Nejnovějším kolektivním správcem je OAZA – Ochranná Asociace Zvukařů –
Autorů, z.s., založená v roce 2003.
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10.1.1 Povinná kolektivní správa
K výkonu povinné kolektivní správy není nutným předpokladem uzavření smlouvy
mezi autorem a kolektivní správcem, jelikož její výkon vzniká ex lege (ust. § 97 odst. 1 AZ).
Režim povinné kolektivní správy se vyznačuje nejvýznamnějším postavením kolektivního
správce v porovnání s ostatními režimy, a to z důvodu, že autoři nemají právo vyloučit správu
svých práv kolektivním správcem a nejsou tedy oprávněni k individuálnímu výkonu těchto práv
a jednat ohledně těchto práv přímo s uživateli184. Toto omezení autonomie vůle autorů vyplývá
zejména z povahy těchto práv, která v podstatě znemožňuje možnost individuálního výkonu185.
Režim povinné kolektivní správy zároveň poskytuje právní jistotu i uživatelům předmětů
ochrany, když zaručuje, že vůči nim budou uplatňovány nároky jen kolektivním správcem,
a nikoliv autory individuálně186.
Povinně spravovaná kolektivní práva nositelů jsou taxativně vyjmenována v ust. § 97d
autorského zákona. Kolektivně spravovanými právy, které náleží autorům, jsou:
a) právo na odměnu za
1.

zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby, pro vlastní vnitřní
potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pomocí přístroje
k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, a to
i prostřednictvím třetí osoby,

2. opětný prodej originálu díla uměleckého,
3. půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla podle § 37 odst. 2,
b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, a
c) právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání děl.
Odměnu kolektivní správce rozděluje a vyplácí těm autorům, kteří s ním uzavřeli
smlouvu nebo jsou u něj přihlášeni k evidenci. Nárok na vyplacení odměny mají i ti autoři, již
nejsou přihlášeni k evidenci, avšak kolektivní správce pro ně správu vykonává včetně vybírání
odměny a jsou mu známi. Takové autory musí kolektivní správce vyzvat k přihlášení
do evidence (ust. § 99c odst. 1 AZ). Kromě vybírání odměny je kolektivní správce povinen
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TELEC, Ivo. TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 2007. op. cit. s. 756.
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domáhat se za autory nároku na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení187
z neoprávněného výkonu práv autorů (ust. § 97d odst. 2 AZ).

10.1.2 Rozšířená kolektivní správa
Dalším režimem je rozšířená kolektivní správa, pro níž je typické poskytování
oprávnění k výkonu práv užít díla hromadnou smlouvou. Práva spadající do režimu rozšířené
kolektivní správy jsou vyjmenována v ust. § 97e odst. 4 autorského zákona. Kolektivně
spravovanými právy, které náleží autorům v režimu rozšířené správy jsou:
a) právo na nedivadelní provozování hudebního díla s textem nebo bez textu ze zvukového
záznamu vydaného k obchodním účelům,
b) právo na vysílání díla rozhlasem nebo televizí,
c) právo na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání díla,
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla nebo půjčování díla zaznamenaného
na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k půjčování takových záznamů (vyjma
počítačových programů),
e) právo na zpřístupňování díla v nehmotné podobě, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny
nezbytné pro takové zpřístupnění, knihovnou podle knihovního zákona jednotlivcům ze strany
veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jejím objektu
podle § 37 odst. 1 písm. c), jde-li o dílo, které není součástí jejích sbírek (vyjma počítačových
programů)
f) právo na živé nedivadelní provozování díla, pokud takové provozování nesměřuje k dosažení,
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
g) právo na zpřístupňování zveřejněného díla na vyžádání podle § 18 odst. 2, včetně zhotovení
jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, knihovnou podle knihovního
zákona jednotlivcům ze strany veřejnosti, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého
studia (vyjma počítačových programů, děl zaznamenaných na zvukový nebo zvukově obrazový
záznam, vydaných notových záznamů díla hudebního nebo hudebně dramatického a děl, jejichž
zpřístupňování touto knihovnou je předmětem jiných licenčních smluv),
h) právo na zhotovení rozmnoženiny díla zařazeného v seznamu děl na trhu nedostupných
a zpřístupňování takové rozmnoženiny díla podle § 18 odst. 2 knihovnou podle knihovního
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zákona jednotlivcům ze strany veřejnosti na dobu nepřesahující 5 kalendářních roků, a to
i opakovaně,
i) právo na zhotovení tiskové rozmnoženiny vydaného notového záznamu díla hudebního
nebo hudebně dramatického osobou uvedenou v § 37 odst. 1 pro její vlastní vnitřní potřebu
nebo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby anebo pro užití při vyučování
nebo vědeckém výzkumu, pokud zhotovení takové rozmnoženiny nesměřuje k dosažení
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a
j) právo na zhotovení tiskové rozmnoženiny díla nad rámec § 29 a 30a odst. 1 a rozšiřování
takové rozmnoženiny školou, školským zařízením nebo vysokou školou, a to výhradně
pro účely vzdělávání a nikoli k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu.
Důvodem zavedení tohoto režimu je složité, až téměř nemožné, sjednávání licenčních
smluv mezi jednotlivými autory a uživateli ohledně v této oblasti188. Stejně jako u režimu
povinné správy platí, že správce vykonává správu práv pro autory, pro které vykonává správu
na základě smlouvy i pro ty, pro které vykonává správu na základě zákona (ust. § 97e odst. 1
AZ). Naopak rozdílem oproti režimu povinné kolektivní správě je možnost autora vyloučit
účinky hromadné licenční smlouvy pro konkrétní případ užití či pro veškeré případy užití svého
práva nebo ve vztahu k určitým svým dílům nebo vůči všem dílům, není tak vyloučena
možnosti individuálního výkonu práv (až na výjimky uvedené níže). Pokud tohoto práva autor
využije, licenci mohou uživatelé obdržet jen přímo od autora. Výše uvedené vylučovací právo
autora se nevztahuje na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání díla, u tohoto
způsobu užití nemůže autor vyloučit účinky hromadné smlouvy. Účinky vyloučení nastupují
v momentě, kdy se o tom kolektivní správce dozví (ust. § 97e odst. 3 AZ). Další výjimku
představují díla audiovizuální a audiovizuálně užitá v případě udělení licence k jejich užití
televizním vysíláním a půjčováním kolektivním správcem, kde je možné vykonávat správu
pouze za podmínky uzavření smlouvy o výkonu správy s autorem a není možný její výkon
na základě zákona (ust. § 97e odst. 2 AZ)189.
Taktéž jako v rámci povinné správy jsou odměny vypláceny autorům, pro které
vykonává správu na základě smlouvy nebo jsou k němu přihlášeni k evidenci, avšak k těm
autorům, kteří u něj evidováni nejsou a nejsou mu známi při vyplácení odměny nepřihlíží.
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Stejně jako u povinné správy se za autory kolektivní správce domáhá nároku na náhradu škody
či vydání bezdůvodného obohacení (ust. § 97e odst. 5 AZ).

10.1.3 Dobrovolná kolektivní správa
Režim dobrovolné kolektivní správy funguje na smluvních vztazích mezi autory
a kolektivním správcem. Bez uzavření smlouvy o výkonu není kolektivní správce oprávněn
vykonávat svou činnost, tedy uzavírat licenční smlouvy, vybírat a vymáhat autorské odměny,
domáhat se vydání bezdůvodného obohacení nebo náhrady škody. Tento režim tak bývá často
označován jako kolektivní správa smluvní190, když pro její vznik je nutno uzavřít smlouvu
mezi kolektivním správcem a autorem.
S přihlédnutím k faktu, že práva spravována v rámci povinné či rozšířené kolektivní
správy jsou vypočtena taxativně, představuje dobrovolná správa jakousi zbytkovou kategorii.
Můžeme sem zařadit např. právo na užití literárního díla živě přednášeného výkonným
umělcem ve smyslu ust. § 19 autorského zákona.

10.2 Kolektivní správa práv výkonných umělců
Jediným kolektivním správcem majetkových práv výkonných umělců na území České
republiky je INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových
záznamů a zvukově obrazových záznamů, z.s., založená v roce 1990.
Mezi povinnosti kolektivního správce práv výkonných umělců patří, stejně jako
u kolektivní správy práv autorských, výkon kolektivní správy za rovných podmínek
pro všechny umělce.
Další povinnost kolektivního správce je domáhat se nároku na náhradu škody vzniklé
umělci a nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně
spravovaných práv.

10.2.1 Povinná kolektivní správa
Povinně spravovaná práva výkonných umělců v rámci kolektivní správy povinné jsou
taxativně vypočtena v ust. § 97d odst. 1 autorského zákona, konkrétně se jedná o:
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a) právo na odměnu za
1. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním
účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem

rozhlasového

nebo televizního vysílání,
2. zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově
obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje
na nenahraný nosič takového záznamu,
b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny výkonu výkonného umělce
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam,
c) právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání živě vysílaných uměleckých
výkonů a uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový nebo na zvukově obrazový
záznam s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním
účelům, a dále právo na užití přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a zvukových
záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům; a dále s výjimkou případů, kdy právo
na přenos vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho
vlastní práva nebo o práva, která vykonává na základě licenční smlouvy uzavřené
s umělcem,
d) právo na roční doplňkovou odměnu podle § 71 odst. 4.
Třetí osoba mající zájem o oprávnění k výkonu práva užít umělecký výkon, jehož
majetková složka je spravována kolektivním správcem, se musí obrátit na INTERGRAM,
se kterým bude následně uzavřena smlouva o odměně a sjednána její výše. Umělec svá práva
nemůže spravovat individuálně, jestliže je v režimu povinné kolektivní správy. Ostatní
podmínky a zásady platné pro povinnou kolektivní správu práv autorů platí taktéž i pro
povinnou kolektivní správu práv výkonných umělců.

10.2.2 Rozšířená a dobrovolná kolektivní správa
Výše uvedené u rozšířené a dobrovolné kolektivní správy práv autorů lze vztáhnout
i na výkonné umělce, jako další skupinu nositelů práv, pro které je kolektivní správa jejich práv
vykonávána. Odlišnosti se týkají převážně jednotlivých práv, které jsou spravovány v těchto
režimech, a to z důvodu rozdílnosti jejich předmětů ochrany.
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Mezi práva umělce spravována v rámci rozšířené kolektivní správy řadíme:
a) právo na provozování uměleckého výkonu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním
účelům nebo k provozování takového záznamu,
b) právo na provozování rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckého výkonu, a
c) právo na půjčování výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově
obrazový záznam a k půjčování takových záznamů.

80

11 Závěr
Domnívám se, že tato diplomová práce naplnila cíl vytyčený v jejím úvodu. Snažila jsem
se podat ucelený přehled stávající právní úpravy práv autorů a výkonných umělců a jejich
ochrany a následně poukazovat na shodné a rozdílné aspekty mezi nimi.
Předmětem úpravy autorského zákona jsou (mimo jiné) práva autora k jeho autorskému
dílu a dále práva související s právem autorským (právy autorskými), mezi která řadíme i práva
výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu. Příbuznost mezi právy autorů a právy
výkonných umělců vychází ze skutečnosti, že výkonný umělec provádí autorské dílo (až na
výjimku v podobě artisty) a též tím, že obsah jejich práv tvoří majetková i osobnostní práva
(ostatní práva související s právy autorů tuto osobnostní složku postrádají). Důsledkem jejich
příbuznosti je již samotná forma úpravy autorského zákona, který zakotvil v ust. § 74
odkazovací normu, na jejímž základě je na výkonné umělce obdobně aplikována právní úprava
platná pro práva autorů.
Předně byly v práci charakterizovány základní pojmy této oblasti, kterými jsou autorské
dílo, umělecký výkon a dále autor a výkonný umělec. Autorem i umělcem může být výhradně
fyzická osoba, jež dílo či umělecký výkon vytvořila. Vytvoření díla či výkonu není právní
jednání, nýbrž jiná právní skutečnost, z čehož vyplývá, že autorem i umělcem může být i osoba
s omezenou svéprávností, např. žák základní školy. Obě skupiny práv stojí na principu
neformálnosti, čímž se rozumí, že k jejich vzniku a možnosti domáhat se jejich ochrany není
zapotřebí jakékoliv registrace díla či výkonu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že vytvoření
uměleckého výkonu je zásadně závislé na existenci autorského díla, uplatňuje se zde tzv. zásada
akcesority.
Další část práce byla věnována obsahu práv autorů a výkonných umělců, tedy osobnostním
a majetkovým právům k jejich dílu či výkonu. Tato práva jsou nezcizitelná, nepřevoditelná inter
vivos a není možné se jich vzdát. Osobnostní práva znázorňují spojení autora a výkonného
umělce s jejich dílem a výkonem. Majetková práva slouží k ochraně ekonomických zájmů
autorů a výkonných umělců, obě složky se však vzájemně prolínají. Odchylky v právní úpravě
mezi nimi nastávají v případě smrti autora či umělce, jelikož osobnostní práva k tomuto
okamžiku zanikají (některá osobnostní práva zůstávají zachována v podobě tzv. postmortální
ochrany), zatímco majetková mohou trvat i nadále a jsou způsobilým předmětem dědictví.
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V sedmé kapitole jsem přiblížila problematiku licenční smlouvy, na jejímž základě
umožňuje zákon autorovi a výkonnému umělci udělit třetí osobě oprávnění k výkonu
majetkového práva užít dílo či výkon. Úprava tohoto smluvního typu je zahrnuta v občanském
zákoníku a autorský zákon zakotvuje určitá speciální pravidla, zejm. týkajících se smluv
uzavíraných mezi kolektivními správci a uživateli a i další speciální ustanovení uplatňující se
na výkonné umělce.
Autorský zákon pamatuje i na výjimky a omezení práv těchto subjektů, a to s ohledem
na zájem veřejnosti o přístup k dílům či výkonům. Těmito výjimkami a omezeními se rozumí
volná užití a zákonné licence, jak uvádím v této práci. Každá z těchto výjimek musí splňovat
podmínky tzv. třístupňového testu, jenž je ve vztahu k nim obecným výkladovým pravidlem.
Další část práce je věnována ochraně práv poskytované autorům a umělcům v oblasti
soukromého i veřejného práva V případě nedostatečné efektivnosti soukromoprávních
prostředků je možné přistoupit i k prostředkům veřejnoprávním, jelikož jednání třetích osob
může založit i správněprávní a trestněprávní odpovědnost.
Za účelem správy majetkových práv autorů a výkonných umělců byl vytvořen institut
kolektivní správy, o němž pojednávám v kapitole 10. Smyslem tohoto institutu je výkon správy
a ochrana práv autorů a výkonných umělců kolektivním správcem, zejm. uzavírání licenčních
smluv s uživateli děl a výkonů a vybírání odměn od uživatelů kolektivním správcem namísto
autorů a výkonných umělců.
Závěrem lze uvést, že většina rozdílů mezi právy autorů a umělců vyplývá ze samotné
povahy autorských děl a uměleckých výkonů. Je však možné shrnout, že právní úprava
výkonných umělců se přibližuje právní úpravě práv autorů. Otázkou je, zda do budoucna, kdy
je podstatné zejména přizpůsobovat autorskoprávní ochranu novým a dokonalejším
technologiím, budou tyto rozdíly dále minimalizovány či naopak.
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Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES právu [online]. [cit. 31.7.2019]. Dostupné z https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=CS.
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Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců
Abstrakt
Hlavním cílem této diplomové práce je přinést jejímu čtenáři informace a přehled
o stávající právní úpravě autorských práv a práv výkonných umělců a tyto úpravy mezi sebou
vzájemně porovnat.
Předkládaná diplomová práce je systematicky členěna do jedenácti kapitol, jež zahrnují
úvod i závěr. První kapitolou je úvod, ve kterém si vytyčuji cíle práce. Účelem druhé kapitoly
je zařadit práva autorů a výkonných umělců do systému práva a obecně je vymezit, včetně
uvedení základních shodných aspektů platících pro obě dvě skupiny práv. Třetí kapitola
pojednává o právních pramenech, a to jak mezinárodních, evropských, tak i tuzemských. Ve
čtvrté kapitole se věnuji výkladu pojmů autorské dílo a umělecký výkon, tedy objektů práv
autorů a výkonných umělců a jejich definičních znaků. Následně v páté kapitole se zaměřuji
na charakteristiku subjektů těchto práv. Šestá kapitola se zabývá obsahem práv, tedy
osobnostními a majetkovými právy, náležejících autorům a výkonným umělcům k jejich
autorským dílům a uměleckým výkonům. Sedmá kapitola je věnována licenční smlouvě, tedy
smluvnímu typu obvykle užívaného v oblasti práva duševního vlastnictví, potažmo práv autorů
a výkonných umělců. Autorským zákonem vymezené výjimky a omezení práv autorů a
výkonných umělců, jimiž jsou volná užití a zákonné licence, popisuji v kapitole osmé. Devátá
kapitola se věnuje problematice ochrany práv autorů a výkonných umělců, a to jak z pohledu
soukromoprávních prostředků ochrany, tak i veřejnoprávních. Cílem desáté kapitoly je
charakterizovat institut kolektivní správy práv autorů a výkonných umělců, který zejména
vlivem evropské legislativy prošel v nedávné době velkými změnami. Poslední kapitolu tvoří
závěr shrnující hlavní poznatky o daném tématu. Součástí kapitol je taktéž vymezení shodných
a rozdílných aspektů těchto dvou skupin práv.
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A comparison of copyright protection of authors and performing artists
Abstract

The main objective of this thesis is to provide the reader with a complex overview of the rights
of authors and performing artists including the tools of their legal protection as well as
a comparison of their rights.
The thesis is divided systematically into eleven chapters that includes introduction and
conclusion. The first chapter includes introduction which provides information about objectives
of this thesis. The main purpose of the second chapter is to define rights of authors and
performing artists in the system of law including description of basic aspects mutual to both
groups of rights. The third chapter deals with sources of international, European and domestic
sources of law regulating these rights. In the fourth chapter I pay attention to characterize the
terms author’s work and artistic performance, i.e. objects of the rights of authors and performing
artists and their defining characteristics. In the fifth chapter I focus on characteristic of subjects
of these rights. The sixth chapter deals with the subject matter of these rights, i.e. moral and
economic rights that belong to authors and performing artists to their author’s works and artistic
performances. The seventh chapter focuses on the license agreement, typically used type of
agreement within the intellectual property rights, respectively author’s and performing artist’s
rights. The exceptions and limitations to copyright laid down by the Copyright act, free uses
and compulsory licences are described in the eighth chapter. The ninth chapter deals with the
legal protection tools of the author’s and performing artist’s rights that includes private and
public law tools of protection. The aim of tenth chapter is to characterize collective management
that has been recently significantly changed due to the EU legislation. Last chapter contains the
conclusion summarizing main findings on this theme. The chapters include comparison of both
groups of rights and summarization of their similar and different aspects.
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