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Úvod
Současná moderní doba 21. století se vyznačuje neustále se rozvíjejícím
pokrokem, novými informačními technologiemi, jakož i inovativními metodami
ve všech sférách lidského života. Je jisté, že vývoj nelze zastavit a jako takový
je nevyhnutelný. Je třeba jej vnímat pozitivně, jelikož je zdrojem nových poznatků
a umožňuje tak každému člověku seberealizaci nejen ve stávajících, ale i ve zcela
nových oblastech vědy, techniky, informačních a komunikačních technologií, lékařství
či uměleckých oborů. Na druhou stranu je ale třeba pozorně odlišovat, zda ona lidská
seberealizace, jejímž výsledkem je nehmotný statek, není uskutečnována v rámci
pracovněprávního vztahu (jakožto základního vztahu utvářejícího se mezi smluvními
partnery, tj. mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem), protože v takovém případě mohou
být autorská práva autora – zaměstnance – k předmětům duševního vlastnictví
do značné míry omezena.
Dnešní doba je uspěchaná a na jedince jsou tak mnohdy kladeny vysoké nároky,
které vyvstávají z neustálé potřeby maximalizace výkonů za současného snižování
nákladů; to vše musí být navíc doprovázeno rychlým a efektivním jednáním. S takovým
přístupem se lze čím dál tím častěji setkat rovněž i v rámci vyjednávání podmínek
týkajících

se

uzavření

pracovněprávního

vztahu

mezi

zaměstnancem

a zaměstnavatelem. Zaměstnanci si často nejsou ani vědomi, co se stane za situace,
pokud

v rámci

plnění

svých

povinností

vyplývajících

z

pracovněprávního

vztahu vytvoří např. určité dílo, vynález či průmyslový vzor. Pokud pak třeba
i z nepozornosti v příslušném pracovněprávním dokumentu (např. v pracovní smlouvě)
absentuje právní regulace vzájemných práv a povinností k jakémukoliv nehmotnému
statku, který může být zaměstnancem vytvořen, nastupuje právní úprava zákonná, která
však nemusí být (a mnohdy ani není) pro smluvní strany zcela výhodná.
S ohledem na skutečnost, že nehmotný statek, resp. předmět duševního
vlastnictví, jakožto výsledek závislé práce zaměstnance, může za určité situace
představovat vysoce ceněnou ekonomickou hodnotu, považuji za skutečně nezbytné,
aby byl pracovněprávní vztah mezi subjekty řádně upraven, a to i s ohledem na práva
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duševního vlastnictví. Absence příslušné regulace v pracovněprávním dokumentu může
mít

totiž

v konečném

důsledku

až

katastrofální

následky,

a

to

zejména

pro zaměstnavatele. Důležité však je, aby v rámci pracovněprávního vztahu vždy
fungovala proporcionalita, jakož i vyváženost práv obou subjektů, přičemž samozřejmě
nelze opomíjet ani aktuální stav lidského poznání, za současné aplikace platné a účinné
právní úpravy.
Problematika předmětů duševního vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci
pracovněprávních vztahů je tématem, které považuji za vysoce aktuální a je proto
škoda, že mu v současné době není v rámci odborné literatury přikládána taková
pozornost, jakou by si toto téma jistě zasloužilo (s tím rovněž souvisí i minimum
zpracovaných odborných publikací na toto téma, které bylo možno při zpracování
disertační práce použít). Ve své advokátní praxi jsem se totiž nejednou setkala
se situací, kdy příslušné právní vztahy týkající se práv k předmětům duševního
vlastnictví, nebyly v pracovněprávních vztazích vůbec upraveny a vzniknuvší problémy
se začaly řešit až poté, co nastaly. V řadě případů měla ona zdánlivá nepozornost
na začátku kontraktace mezi smluvními stranami zcela negativní finanční důsledky.
V předkládané disertační práci se v úvodní části zabývám vymezením
a analýzou stěžejních pojmů autorského práva, a to zejména termínů duševní vlastnictví,
autorského práva a práv souvisejících, jakož i průmyslového vlastnictví, přičemž
pozornost rovněž věnuji vymezení termínů pracovního práva s tématem práce ryze
souvisejícími, tj. pracovněprávní vztah a závislá práce, jakož i zkoumání otázek jejich
náležitostí, vzniku, změny a zániku.
Cílem druhé části této disertační práce je provedení historického exkurzu
do mezinárodní právní úpravy ve vztahu k duševnímu vlastnictví. V této části jsou
chronologicky rozebírány vybrané stěžejní mezinárodní smlouvy, tj. Pařížská úmluva
na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva o ochraně literárních
a uměleckých děl, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Vzhledem
k přistoupení České republiky k uvedeným smlouvám, jakož i jejímu členství
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v příslušných uniích, považuji analýzu jejich principů, cílů, úkolů, jakož i institucí,
za nezbytnou pro komplexní pochopení všech souvislostí s předměty duševního
vlastnictví souvisejících.
Samotné těžiště disertační práce věnující se právní úpravě předmětů duševního
vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích de lege lata je obsahem třetí části.
Zde

je

mým

cílem

zejména

komplexní

analýza

tří

vybraných

institutů,

tj. zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu a zaměstnaneckého průmyslového
vzoru, jakož i zodpovězení otázky, jakým způsobem mají smluvní strany regulovat
nejen jejich právní režim, nýbrž zejména i problematiku otázek souvisejících,
a v praktické sféře zřejmě nejdůležitějších, mezi které patří například finanční
kompenzace ve prospěch zaměstnance.
S ohledem na to, že jsem se zkoumané problematice věnovala rovněž i v rámci
svého působení v advokátní kanceláři v Paříži, kde jsem absolvovala i několik
tematicky zaměřených konferencí, považuji za vhodné věnovat přiměřenou pozornost
v této disertační práci rovněž i francouzské právní úpravě vybraných předmětů
duševního vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích, tj. zaměstnaneckému
dílu a podnikovému vynálezu. Jako vyvážení francouzské kontinentální právní úpravy
se rovněž pokusím o stručnou analýzu vybraných předmětů duševního vlastnictví
vytvářených v pracovněprávních vztazích v právním řádu Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, spočívajícím v systému common law, kde stěžejní úlohu
mají precedentní soudní rozhodnutí. Pro dokreslení výkladu příslušných pojmů v obou
právních úpravách, jakož i pro správné pochopení relevantních vztahů, připojuji
ve stěžejních oblastech kromě vlastního překladu i aktuální znění relevantních
ustanovení právních úprav v originálních jazycích. Předmětem těchto částí disertační
práce je komparace obou zvolených právních řádů s relevantními ustanoveními české
právní úpravy.
Předmětem této disertační práce je zkoumání vybraných předmětů duševního
vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů v českém
právním řádu de lege lata. Analýza provedená v této disertační práci by měla dát
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odpověď zejména na vytýčené hlavní otázky, jaká jsou vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ve vztahu k těmto předmětům duševního vlastnictví a jakým způsobem
je třeba se vypořádat se souvisejícími otázkami týkajícími se například peněžité
kompenzace. Dále disertační práce volí komparativní metodu, jež spočívá v analýze
zkoumaných institutů ve světle vybraných právních řádů členských států Evropské
Unie, a to Francie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Cílem
provedené analýzy příslušných institutů bude prostřednictvím zvolené komparativní
metody též zodpovězení otázek, nakolik jsou právní úpravy shodné anebo naopak
odlišné, a co lze vnímat jakožto případný vhodný inspirativní zdroj české právní úpravy
de lege ferenda.
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1

Definice základních pojmů

1.1

K pojmu duševní vlastnictví
Duševní vlastnictví je pojem, který charakterizuje soubor nehmotných statků,

které člověk vytvořil v rámci své duševní činnosti.1 Podle § 496 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)2 lze
obecně nehmotné věci charakterizovat jakožto práva, jejichž povaha to připouští a také
jako jiné věci, u nichž absentuje hmotná podstata. Do první kategorie spadají typicky
soukromoprávní pohledávky, ale může se jednat i o subjektivní práva vlastnická, právo
zástavní, věcná práva k věci cizí či právo dědické. Jedná se tedy o práva majetková,
absolutní i relativní. Druhá kategorie právě subsumuje ony nehmotné statky, které jsou
v podobě ideálních majetkových hodnot předmětem majetkových práv k duševnímu
vlastnictví. Příkladem lze uvést takové označení, které tvoří know-how, ochrannou
známku, obchodní firmu, zeměpisné označení anebo označení původu. Podobně
je možné za nehmotnou věc považovat i tzv. formy ochrany nehmotných statků,
např. zapsaný průmyslový vzor, patent či užitný vzor.3
Historicky první komplexní definice termínu duševního vlastnictví byla
zakotvena v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
(k Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podrobně viz kapitola
2.3 níže), podle něhož se za „duševní práva považují (i) práva k literárním, uměleckým
a vědeckým dílům; (ii) práva k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů
a rozhlasovému vysílání; (iii) práva k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti;
(iv) práva k vědeckým objevům; (v) práva k průmyslovým vzorům a modelům;
(vi) práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním
jménům a obchodním názvům; (vi) práva na ochranu proti nekalé soutěži
1

JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 10 s. ISBN: 978-80-86855-65-3; JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního
vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 35 s. ISBN: 978-80-86855-78-3.
2
Předchozí občanský zákoník z roku 1964 explicitní ustanovení o rozdělení věcí na hmotné a nehmotné
neobsahoval (§118 odst. 1); za věci se však podle judikatury i odborné literatury považovaly pouze věci
hmotné.
3
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha:
C.H.Beck, 2014. 1753-1758 s. ISBN: 978-80-7400-529-9. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2a&tocid=nnptemb
rgrpwk5tlge2a.
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a (viii) všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové,
vědecké, literární a umělecké.”
Obecně lze tedy pod termínem “duševní vlastnictví” rozumět nejen práva
k předmětům průmyslového vlastnictví, nýbrž i práva k ostatním předmětům duševního
vlastnictví; v praxi se tato ostatní práva často označují jakožto autorskoprávní ochrana
neboli také autorská práva a práva související (dříve označována jako práva příbuzná).
Zjednodušeně se lze setkat s rozdělením na práva autorská a práva průmyslová,4
což je dle mého názoru v praktické sféře nejčastější.
V této úvodní kapitole se budu alespoň ve stručnosti věnovat analýze výše
naznačených pojmů, aby bylo čtenáři objasněno, jaký význam lze v kontextu této
disertační práce jednotlivým institutům, tj. předmětům duševního vlastnictví,
přisuzovat.

Stranou

však

v

této

souvislosti

nelze

ponechat

ani

uvedení

pracovněprávního aspektu, jímž je bezpochyby vymezení pracovněprávního vztahu
(k tomu viz následující kapitola 1.2 níže).

1.1.1 Autorská práva a práva související s právem autorským
Počátky právní ochrany autorského práva v rámci území České republiky
lze datovat do roku 1811, kdy došlo k úpravě nakladatelské smlouvy v rámci
rakouského všeobecného občanského zákoníku (ABGB) platícího v dané době
pro české země. V roce 1846 došlo zcela poprvé k zakotvení ochrany některých druhů
autorských děl proti jejich veřejnému provozování a rozmnožování.5
V současné době je stěžejním právním předpisem zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen “Autorský zákon”), jenž spočívá
na dualistickém pojetí autorského práva, tj. autorské právo je chápáno jakožto soubor
výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových.6 Je zde patrný vliv

4

JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 11 s. ISBN: 978-80-86855-65-3; JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního
vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 36 s. ISBN: 978-80-86855-78-3.
5
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2006.
22 s. ISBN: 80-7239-198-4.
6
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2006.
24 s. ISBN: 80-7239-198-4.
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původně francouzské dualistické koncepce autorských práv osobních a autorských práv
majetkových; koncepce, jež je dnes v soudobých zahraničních úpravách poměrně častá.7
Práva autorská a práva související s právem autorským lze obecným způsobem
definovat jakožto práva, která chrání díla, jež vznikají při vědeckém bádání, umělecké
tvorbě, uměleckém projevu nebo při rozmnožování a rozšiřování autorských děl
či výkonů umělců, příp. výrobců zvukových záznamů, výrobců zvukově-obrazových
záznamů, televizního anebo rozhlasového vysílatele.8 Autorská práva jsou výlučnými
právy působícími erga omnes, tj. proti všem.9
Autorem díla je dle ustanovení § 5 odst. 1 Autorského zákona „fyzická osoba,
která dílo vytvořila.“ V případě souborného díla je za autora díla považována fyzická
osoba, která souborné dílo tvůrčím způsobem uspořádala anebo vybrala, bez toho aniž
by byla jakkoliv „dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.“10
Za předmět autorského práva je dle § 2 Autorského zákona považováno jednak
dílo literární, dále dílo umělecké anebo vědecké. Aby bylo dílo hodné ochrany, musí být
jedinečným a neopakovatelným, resp. originálním, výsledkem autorovy tvůrčí činnosti,
za niž se považuje zejména duševní činnost; není to tedy činnost technická, řemeslná,
ani činnost založená na zručnosti, dovednosti či např. organizačních schopnostech
(i když samozřejmě nelze bez dalšího vyloučit, aby takové činnosti tvořily činnost, která
duševní tvůrčí činnost doplňuje).11
Dílo dále musí být bezpodmínečně vyjádřeno v takové podobě, která je trvale
nebo dočasně objektivně vnímatelná (a to včetně podoby elektronické), a to bez ohledu
na účel, rozsah anebo význam. Za dílo lze považovat zejména dílo slovesné vyjádřené
písmem nebo řečí, „dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo hudební, dílo
choreografické a dílo pantomimické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické

7

TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 143 – 161 s. ISBN:
978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmyytc.
8
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 12 s. ISBN: 978-80-86855-65-3; JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního
vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 36 s. ISBN: 978-80-86855-78-3.
9
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 137 – 142 s. ISBN:
978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmyytc.
10
§ 5 odst. 2 Autorského zákona.
11
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2006.
25 s. ISBN: 80-7239-198-4.
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a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo audiovizuální, jako
je dílo kinematografické, dílo kartografické a dílo užitého umění.“12
Pro vznik subjektivního autorského práva není třeba splnění žádných formálních
podmínek (např. zaplacení správního poplatku, zápis do evidence, atd.); k jeho vzniku
dochází ex lege již samotným vytvořením díla.13
Do definice díla spadá rovněž i počítačový program, fotografie a výtvor
vyjádřený postupem podobným fotografii. Tyto předměty však musí splňovat podmínku
tzv. původnosti, což znamená, že musí být vlastními duševními výtvory autora. Pokud
se jedná o databáze, které jsou způsobem svého uspořádání anebo výběru autorovým
vlastním duševním výtvorem a jejichž součásti jsou metodicky anebo systematicky
uspořádány a rovněž jednotlivě zpřístupněny (buď elektronicky anebo jinak), tyto se
považují za dílo souborné, rovněž tak jako časopis, encyklopedie, výstava, pásmo,
antologie anebo jiný soubor nezávislých děl anebo jiných prvků. Právo autorské se
nevztahuje pouze na díla dokončená, nýbrž i na díla v jejich jednotlivých vývojových
částech a fázích (a to včetně jmen postav a názvů děl). Za autorské dílo je dále rovněž
považován i překlad díla do jiného jazyka, jakož i dílo, které vzniklo tvůrčím
zpracováním jiného díla (právo autora díla přeloženého anebo zpracovaného tím však
není dotčeno).
Na druhou stranu, za dílo dle Autorského zákona nelze považovat denní zprávu,
námět díla sám o sobě, myšlenku, postup, metodu, princip, vědeckou teorii,
matematický anebo obdobný vzorec, objev, statistický graf ani žádný jiný podobný
předmět sám o sobě.
Za práva, která souvisí s autorským právem, lze řadit (i) „práva výkonného
umělce k jeho uměleckému výkonu; (ii) právo výrobce zvukového záznamu k jeho
záznamu; (iii) právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu; (iv) právo
rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání; (v) právo zveřejnitele k dosud
nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, jakož
i (vi) právo nakladatele na odměnu.“14

12

§ 2 odst. 1 Autorského zákona.
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2006.
26-27 s. ISBN: 80-7239-198-4.
14
§ 1 písm. b) Autorského zákona.
13
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1.1.2 Obsah autorského práva
Obsah autorského práva je v Autorském zákoně obecně definován skrze legální
výčet výlučných subjektivních autorských práv. V obecné rovině lze tento výčet rozdělit
na práva osobnostní a práva majetková.15
1.1.2.1

Osobnostní práva autorská
Do výlučných osobnostních autorských práv lze zahrnout (i) právo autora dílo

zveřejnit; (ii) právo autora osobovat si autorství, rovněž tak jako rozhodovat, zda vůbec
a případně „jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším
užití jeho díla“ a (iii) právo autora na nedotknutelnost jeho díla, tj. právo udělit svolení
k jakékoliv změně jeho díla či jinému zásahu, právo, aby autorovo dílo nebylo užíváno
způsobem snižujícím hodnotu díla a právo na autorský dohled.16
Autorská osobnostní práva jsou vázána výlučně k samotnému autorovi,
což znamená, že jsou nepřevoditelná a zanikají jeho smrtí. Autor není oprávněn, aby
se svých osobnostních práv vzdal.
Autorský zákon dále v § 11 odst. 5 upravuje tzv. postmortální (pietní) ochranu
díla, což znamená, že po smrti autora si nikdo nesmí jeho autorství k dílu osobovat.
Ke vzniku tohoto typu ochrany dochází originárně autorovou smrtí a nastupuje na místo
jeho zaniklých výlučných osobnostních autorských práv. I po zániku těchto práv
se příslušné ochrany může domáhat osoba autorovi blízká, právnická osoba, která
sdružuje autory děl nebo příslušný kolektivní správce.17 Dílo může být užito pouze
takovým způsobem, kterým nedochází ke snížení hodnoty díla. Pokud je to obvyklé,
pakliže nejde o dílo anonymní, musí být autor uveden při každém užití díla.
S ohledem na taxativní výčet autorských osobnostních práv není možné
prostřednictvím výkladu dovozovat existenci jiných osobnostních autorských práv,

15

TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 143 – 161 s. ISBN:
978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmyytc.
16
Viz § 11 Autorského zákona.
17
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 137 – 142 s. ISBN:
978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmyytc.
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např. právo na přístup k dílu nebo právo na ochranu nosiče díla před zničením nebo
poškozením.
1.1.2.2

Majetková práva autorská
Do kategorie majetkových autorských práv lze řadit zejména autorovo právo

autorské dílo užít. Toto právo autorovi náleží jak ve vztahu k dílu původnímu,
tak i zpracovanému anebo jinak změněnému, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem
anebo prvky anebo k dílu zcela samostatnému.
Konkrétně lze do této kategorie řadit následujícící majetková práva: (i) „právo
na rozmnožování díla; (ii) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla;
(iii) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla; (iv) právo na půjčování
originálu nebo rozmnoženiny díla; (v) právo na vystavování originálu nebo
rozmnoženiny díla; (vi) právo na sdělování díla veřejnosti, zejména právo
na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla, právo
na vysílání díla rozhlasem či televizí a právo na přenos rozhlasového či televizního
vysílání díla.“18
Autor díla je rovněž oprávněn udělit jiné osobě oprávnění k výkonu
majetkového práva k dílu, tj. právo dílo užít. Ani v takovém případě však autorovi jeho
majetkové právo k dílu nezaniká; je pouze povinen strpět zásah do práva dílo užít danou
třetí osobou, a to v takovém rozsahu, který vyplývá z uzavřené smlouvy.
Kromě výše uvedeného práva dílo užít náleží autorovi rovněž majetkové „právo
na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla,19 právo na odměnu
v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu20
a právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla.“21
Rovněž tak jako platí pro výlučná osobnostní práva, ani majetkových práv
autorských se autor nemůže vzdát; tato práva není možné postihnout výkonem
rozhodnutí22 a jsou nepřevoditelná.23

18

§ 12 odst. 4 Autorského zákona.
Angl. resale royalty right; § 24 Autorského zákona.
20
Angl. personal reproduction royalty right; § 25 Autorského zákona.
21
§ 25a Autorského zákona.
22
To však neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé.
23
§ 26 odst. 1 Autorského zákona.
19
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Pokud se jedná o délku trvání, obecně platí, že majetková práva autorská „trvají
po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.“24
V případě práv souvisejících s právem autorským, tj. u práv výkonných umělců,
práv výrobců zvukového či zvukově-obrazového záznamu, práv rozhlasového
a televizního vysílatele a práv nakladatele platí, že majetková práva obecně trvají 50 let
od vytvoření uměleckého výkonu, pořízení zvukového anebo zvukově-obrazového
záznamu, po prvním vysílání anebo prvním vydání díla.

1.1.3 Volné užití a zákonné licence týkající se autorských děl
Jakmile uplyne délka trvání majetkových práv autorského díla, stává se dílo
předmětem volného užití (tzv. volné dílo), což znamená, že s ním může každá osoba
volně nakládat.25 Vždy je však třeba, aby daná osoba uvedla pramen, z něhož čerpala,
jakož i aby byl uveden autor. Dílo nesmí být užito takovým způsobem, kterým by se
snižovala jeho hodnota. Příkladem lze zmínit majetková práva k dílu spisovatele Karla
Čapka, který zemřel dne 25. prosince 1938; od jeho smrti tedy uplynulo více než 70 let
a dílo je tedy předmětem volného užití. Bylo zveřejněno na internetových stránkách
Městské knihovny v Praze26 a každá osoba si jej může volně stáhnout a nakládat s ním
za podmínek uvedených výše.27
V opačném případě lze dílo užít pouze na základě autorova souhlasu
dle uzavřené licenční smlouvy28 nebo na základě tzv. zákonných licencí, kdy je souhlas
autora nahrazen příslušným zněním právní úpravy.29
Jedná se o případ užití pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud však účelem
není dosažení obchodního nebo hospodářského prospěchu. O zákonnou licenci se jedná
rovněž i v případě, pokud osoba zhotoví rozmnoženinu, záznam anebo napodobeninu
díla výlučně pro svou osobní potřebu (přičemž v případě díla výtvarného musí být daná
napodobenina nebo rozmnoženina vždy označena zřetelným způsobem) anebo užití
24

§ 27 odst. 1 Autorského zákona.
ČADA, Karel. Chránit, nechránit, to je otázka. Plzeň: Alevia s.r.o., 2014. 133 s. ISBN: 978-80905538-0-4.
26
Viz. www.mlp.cz/karelcapek/. [online]. [cit. 2018-04-15].
27
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 19-20 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
28
Viz § 2358 a násl. Občanského zákoníku.
29
ČADA, Karel. Chránit, nechránit, to je otázka. Plzeň: Alevia s.r.o., 2014. 133 s. ISBN: 978-80905538-0-4.
25
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počítačového programu nebo elektronické databáze pro osobní potřebu fyzické osoby
či vlastní vnitřní potřebu podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (včetně
případného zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu). Rovněž tak
se za zákonnou licenci považuje zhotovení napodobeniny anebo rozmnoženiny díla
architektonickou stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby anebo podnikající fyzické
osoby, jakož i případy, kdy bude pořízen záznam audiovizuálního díla při jeho
provozování z jeho přenosu anebo ze záznamu pro osobní potřebu fyzické osoby.30
Autorským zákonem je dále v ustanovení § 31 udělena bezplatná licence
v případě citací. Osoba, která ve svém díle použije v odůvodněné míře výňatky
ze zveřejněných děl jiných autorů, užije drobná celá díla nebo výňatky z díla pro účely
recenze nebo kritiky vztahující se k takovému dílu odborné anebo vědecké tvorby
(přičemž takové užití bude v rozsahu, který je vyžadován konkrétním účelem
a v souladu s poctivými zvyklostmi) anebo užije díla při vědeckém výzkumu anebo
při vyučování pro ilustrační účel, do autorského práva nezasahuje. Opět však platí,
že je nutné, aby osoba uvedla jméno autora, název daného díla a pramen.
Pro doplnění lze uvést, že Autorský zákon dále upravuje bezplatnou licenci
pro případy propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, případy užití děl
umístěných na veřejném prostranství (tj. vyjádření děl, která jsou trvale umístěna
na ulici, na náměstí, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném
prostranství), případy užití děl v rámci občanských či náboženských obřadů nebo
v rámci školních představení (včetně užití díla školního), jakož i případy užití děl
v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy a konečně i v případech
knihovní, zpravodajské a úřední licence.31

1.1.4 Průmyslové vlastnictví
Pojem „průmyslové vlastnictví“, který lze subsumovat do rozsahu pojmu
duševní vlastnictví, představuje souhrn práv k nehmotným věcem (statkům), které jsou
využitelné průmyslovým, tj. hospodářským způsobem. Předměty duševního vlastnictví,
které spadají do této kategorie, jsou zejména (i) průmyslové a užitné vzory;

30
31

§ 30 Autorského zákona.
§ 32 - § 37 Autorského zákona.
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(ii) vynálezy a (iii) ochranná označení, kam lze zařadit označení původu výrobků,
obchodní jména či ochranné známky.32
Výčet předmětů duševního vlastnictví, které jsou chráněny v rámci průmyslového
vlastnictví byl poprvé na mezinárodní úrovni definován Pařížskou úmluvou na ochranu
průmyslového vlastnictví (k tomu viz dále bod 2.1.1 níže).
Narozdíl od principu bezformálnosti, který je aplikován v případě autorských děl
a práv souvisejících s právem autorským, ke vzniku práv k předmětům průmyslového
vlastnictví je zapotřebí uskutečnit určité právní jednání, a to podat příslušnou žádost,
resp. přihlášku, k příslušnému regionálnímu úřadu, národnímu úřadu (v České republice
se jedná o Úřad průmyslového vlastnictví) či mezinárodnímu úřadu (např. Evropský
patentový úřad).33
Právní ochrana příslušného předmětu průmyslového vlastnictví pak vzniká
zaplacením správního poplatku a po úspěšném skončení daného správního řízení.
Získaná právní ochrana předmětu průmyslového vlastnictví je pak dle principu
teritoriality platná pouze v místě, resp. státu, jejího udělení. Pokud se jedná o dobu
platnosti udělené ochrany, ta je limitována v čase, přičemž oprávněný majitel je povinen
pravidelně hradit tzv. udržovací poplatky.34

1.1.5 Vztah a rozdíly mezi autorskoprávní a průmyslověprávní ochranou
předmětů duševního vlastnictví
Moderní základy autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany byly zakotveny
na základě uzavření dvou mezinárodních smluv, a to Pařížské úmluvy na ochranu
průmyslového vlastnictví a Bernské úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých35
(k tomu podrobně viz dále kapitoly 2.1 a 2.2 níže).
Autorskoprávní ochrana a průmyslověprávní ochrana předmětů duševního
vlastnictví vykazují některé společné a některé odlišné znaky. Příkladmo lze uvést tyto
kategorie: (i) oprávněný subjekt ochrany a způsob vzniku dané ochrany; (ii) požadavky
32

MALÝ, Josef. Obchod s nehmotnými statky. Praha: C.H.Beck, 2002. 23 s. ISBN: 80-7179-320-5.
JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 38 s. ISBN: 978-8086855-78-3.
34
JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 38 s. ISBN: 978-8086855-78-3.
35
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 14 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
33
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týkající se samotného předmětu příslušné ochrany; (iii) obecné podmínky týkající
se doby trvání ochrany; (iv) užití příslušného předmětu ochrany a (v) prosazování práv
z již vzniknuvší ochrany.36
Co se týče vymezení oprávněného subjektu ochrany, jedná se o autora příslušného
autorského díla (či díla s autorským dílem souvisejícím) anebo původce předmětu
průmyslového vlastnictví, tj. vynálezu, průmyslového vzoru či užitného vzoru.37
Dále pak kromě již výše zmíněné odlišnosti spočívající v principu bezformálnosti
u autorskoprávních děl a naopak nutnosti podání přihlášky u předmětů průmyslového
vlastnictví, lze další rozdíl spatřovat v případném převodu příslušných práv. Pokud
se jedná o autorskoprávní ochranu, zde lze majetková práva autora k dílu omezit
licenční smlouvou; původce předmětu průmyslověprávní ochrany je oprávněn převést
své právo cesí (tj. postoupením).38 Výjimky z těchto pravidel však lze spatřovat u děl
zaměstnaneckých, dále pak u podnikových vynálezů a zaměstnaneckých průmyslových
vzorů. Charakteristice těchto odlišných prvků u zmíněných institutů se věnuji
v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 níže.
Pokud se jedná o požadavky týkající se samotného předmětu autorskoprávní nebo
průmyslověprávní ochrany, za autorská díla jsou považovány výtvory bez dalšího
(umělecké, vědecké, literární), aniž by byly kladeny požadavky na formu jejich
vyjádření anebo způsob. Důležité je, aby dílo bylo vyjádřeno v takové formě, která je
lidskými smysly srozumitelná. Zajímavým aspektem je to, že se autorskoprávní ochrana
vztahuje rovněž i na díla, která nemají hmotný záznam; jinými slovy se jedná o taková
díla, která lze charakterizovat tzv. „letmým dočasným vyjádřením“39 (příkladem je
možné zmínit ledové sochy či sochy vytvořené z písku, apod.). Naopak pro předměty
duševního vlastnictví, na něž se aplikuje průmyslověprávní ochrana, platí,
že je vyžadována určitá úroveň řešení (např. u průmyslových vzorů se jedná
o požadavek individuální povahy vzoru, tj. u informovaného uživatele musí takový
průmyslový vzor vyvolat dojem, jenž se liší od těch, které jsou již známé; u vynálezu
je třeba, aby řešení bylo výsledkem činnosti vynálezecké, což znamená, že takové řešení
36

JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 14 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
37
Lze ještě doplnit i o topografii polovodičového výrobku.
38
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 14 – 15 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
39
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 15 – 16 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.

14

pro odbornou osobu nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky). Dále, pro užitné
vzory a vynálezy platí, že pro udělení ochrany je nutné, aby byly tyto předměty
průmyslově využitelné, tj. opakovaně proveditelné. Tento požadavek však u autorských
děl zcela absentuje.40
Co se týče doby trvání ochrany, tak jak jsem již výše zmínila, autoru předmětů
požívajících autorskoprávní ochranu náleží osobnostní a majetková práva, přičemž
majetková práva jsou omezena v čase (viz bod 1.1.2.2 výše). Trvání těchto práv však
není závislé na hrazení žádných poplatků, jak je tomu u předmětů práv průmyslových
(např. doba trvání patentových práv činí 20 let od podání patentové přihlášky,
u průmyslových vzorů činí doba ochrany pět let od podání přihlášky a může být
čtyřikrát prodloužena).41
Závěrem tohoto bodu si dovolím pouze zmínit (a to zejména s ohledem na rozsah
disertační práce) jen velmi stručnou poznámku týkající se právní úpravy uplatňování
práv z duševního vlastnictví. Dne 29. dubna 2004 byla Evropským parlamentem
a Radou přijata Směrnice 2004/48/ES, ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv
z duševního vlastnictví,42 jejímž hlavním cílem bylo odstranit rozdíly ve způsobech
týkajících se vymáhání práv z duševního vlastnictví v jednotlivých členských státech
Evropské unie. Uvedená směrnice byla v českém právním prostředí transponována
do zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném
znění a novelizací Autorského zákona;43 ochrana autorského práva je obsažena v jeho
dílu pátém.44

1.2

Koncepce pracovněprávního vztahu a závislé práce
Pro správnou interpretaci práv a povinností týkajících se předmětů duševního

vlastnictví, které jsou vytvářeny v rámci pracovněprávních vztahů, považuji za stěžejní
40

JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 14 – 18 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
41
JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. MUP,
Praha: MUP, 2010. 19 – 21 s. ISBN: 978-80-86855-65-3.
42
K dispozici na http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&from=CS
[online]. [cit. 2018-04-15].
43
K transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, ze dne 29. dubna 2004, o
dodržování práv z duševního vlastnictví došlo i vydáním zákona č. 229/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.
44
JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 216 - 217 s. ISBN:
978-80-86855-78-3.
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věnovat se v této kapitole alespoň v krátkosti stručné analýze výše uvedených termínů,
tj. odpovědět si na otázky, co si lze vlastně pod pojmy „pracovněprávní vztahy“
a „závislá práce“ představit.

1.2.1 K pojmu pracovněprávní vztahy
Nebude asi překvapením, že gramatickým výkladem lze dospět k vymezení tohoto
termínu v tom smyslu, že se jedná o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
který je spojen s výkonem práce. A priori se jedná o výklad správný, nikoliv však zcela
úplný.
Pojmové vymezení pracovněprávních vztahů je obsaženo v úvodním ustanovení
§ 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“),
z nějž lze přinejmenším abstrahovat úmysl zákonodárce o definici těchto vztahů. Podle
tohoto ustanovení se za prvé jedná o individuální právní vztahy, tj. vztahy mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli vznikající při výkonu závislé práce (k pojmu závislá práce
viz dále bod 1.2.5 níže). Za druhé se jedná o právní vztahy kolektivní povahy, ovšem
pouze ty, které opět souvisí s výkonem závislé práce (přičemž se zákonodárce již blíže
nezabývá specifikací těch právních vztahů, které jsou považovány za právní vztahy
kolektivní povahy, nicméně s výkonem závislé práce nesouvisejícími).45 Souhlasím
s prof. Pichrtem,46 že „vymezení pracovněprávních vztahů není v prvním ustanovení
Zákoníku práce provedeno zcela přesně, když (samo o sobě) příliš úzce vymezuje
pracovněprávní vztahy, neboť za takové označuje jen individuální pracovněprávní
vztahy a z právních vztahů kolektivní povahy pak označuje jako kolektivní
pracovněprávní vztahy jen ty, které tzv. souvisejí s výkonem závislé práce.“
Kromě výše uvedeného Zákoník práce ve svém ustanovení § 1 písm. d) stanoví,
že upravuje rovněž některé právní vztahy, které pracovněprávním vztahům předchází;
tedy vztahy, které existují ještě před tím, než lze obecně o individuálních

45

PICHRT, Jan. § 1. In: PICHRT, Jan aj. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters
Kluwer cit. [2018-04-15]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI: www.aspi.cz. ISSN:
2336-517X; k tomu dále PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT,
Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 55-57 s.
ISBN: 978-80-7400-667-8.
46
PICHRT, Jan. § 1. In: PICHRT, Jan aj. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters
Kluwer cit. [2018-04-15]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI: www.aspi.cz. ISSN:
2336-517X.
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pracovněprávních vztazích vůbec hovořit. I přes absenci výslovného právního zakotvení
jsem toho názoru, že tyto vztahy lze označovat jakožto odvozené pracovněprávní
vztahy, jelikož „pracovněprávní vztahy nelze pojímat uměle a ohraničovat je dnem
vzniku a zániku základního pracovněprávního vztahu, aniž by nebyl brán zřetel
na příslušné souvislosti.“47 Nicméně, na druhou stranu však nelze opomíjet skutečnost,
že se v odborné literatuře lze v souvislosti s kvalifikací právních vztahů předcházejících
vztahy pracovněprávní jakožto odvozených pracovněprávních vztahů setkat s různými
názory. Příkladem lze zmínit (i) vyžadování informací ze strany zaměstnavatele,
a to od fyzické osoby, která se o práci u zaměstnavatele uchází v souvislosti s jednáním
před vznikem pracovního poměru;48 (ii) výběr fyzických osob, které se o zaměstnání
uchází, a to z hlediska kvalifikace, zvláštních schopností nebo nezbytných požadavků49
či (iii) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pracovní;50 tyto vztahy nelze podle
některých autorů51 požadovat za vztahy pracovněprávní, a to zejména z toho důvodu,
že pracovněprávní vztah ještě nevznikl.52
I když se vymezení definice pracovněprávních vztahů může jevit jako ryze
teoretická otázka, není tomu tak, jelikož nesprávná subsumpce příslušných vztahů může
vést k aplikačním problémům v praxi. K tomu je vhodné zmínit např. odůvodnění
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 1165/2005, podle nějž „ (...) za
individuální pracovněprávní vztahy ve smyslu ustanovení § 1 Zákoníku práce, které se
řídí Zákoníkem práce a jinými pracovněprávními předpisy, je třeba považovat všechny
vztahy vzniklé v příčinné souvislosti s výkonem nesamostatné (závislé) práce
zaměstnance pro zaměstnavatele bez ohledu na to, zda účastníkem vztahu je vedle
zaměstnavatele (případně jeho právního nástupce) zaměstnanec nebo (na jeho místě)
jiná osoba (např. pozůstalý či dědic) nebo zda výkon nesamostatné (závislé) práce

47

PICHRT, Jan. § 1. In: PICHRT, Jan aj. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters
Kluwer cit. [2018-04-15]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI: www.aspi.cz. ISSN:
2336-517X.
48
§ 30 odst. 2 Zákoníku práce.
49
§ 30 odst. 1 Zákoníku práce.
50
§ 1785 a násl. Občanského zákoníku; k tomu viz. BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol.
Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. 2-18 s. ISBN: 978-80-7400-290-8 [online].
[cit.
2018-04-15].
Dostupné
z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?docum
entId=nnptembrgvpwk5tlge4c443cl4zdambwl4zdmms7obtdc.
51
K tomu viz např. JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce. Praha: Anag, 2010. ISBN: 978-80-7263-626-6.
52
PICHRT, Jan. § 1. In: PICHRT, Jan aj. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters
Kluwer cit. [2018-04-15]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI: www.aspi.cz. ISSN:
2336-517X.
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pro zaměstnavatele trvá nebo byl již ukončen. Za pracovněprávní nelze považovat
jen takové vztahy, které postrádají časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový)
poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce (např. nájem služebního bytu
zaměstnavatele zaměstnancem, půjčku poskytnutou zaměstnavatelem zaměstnanci
apod.).“
Kromě výše uvedeného lze v širším slova smyslu za pracovněprávní vztahy
považovat i vztahy na úseku zaměstnanosti, neboť i tyto vztahy svým charakterem
a svou povahou spadají do oblasti pracovního práva, a to i přesto, že se na ně primárně
aplikují jiné právní předpisy, než-li Zákoník práce (např. zákon č. 435/2004 Sb., zákon
o zaměstnanosti, v platném znění).53
Obecně lze tedy konstatovat, že za pracovněprávní vztahy lze považovat
„právem upravené (právní) vztahy mezi určitými subjekty, účastníky pracovního
procesu v extenzivním slova smyslu, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti.“54

1.2.2 Vymezení druhů individuálních pracovněprávních vztahů
Individuální

pracovněprávní

vztahy

(tj.

vztahy

mezi

zaměstnavateli

a zaměstnanci) lze dělit na (i) základní pracovněprávní vztahy a (ii) pracovněprávní
vztahy odvozené, které s těmi základními souvisejí, tj. buď je doplňují anebo slouží
k jejich realizaci.55 Příkladem lze uvést odpovědnostní vztahy, zprostředkování
zaměstnávání agenturami práce nebo některé právní vztahy na úseku péče
o zaměstnance či interní kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.56
Co je považováno za základní pracovněprávní vztahy specifikuje Zákoník práce
ve svém ustanovení § 3, podle něhož se za základní pracovněprávní vztahy považuje

53

PICHRT, Jan. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2010. 7 – 8 s. ISBN: 978-80-7400-316-5.
54
PICHRT, Jan. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2010. 8 s. ISBN: 978-80-7400-316-5.
55
Kromě toho existuje ještě třetí skupina právních vztahů, tj. další právní vztahy účasti na práci, což jsou
takové právní vztahy, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v Zákoníku práce na základě přímé
působnosti, delegace anebo subsidiarity. K tomu viz PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In:
BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha: C.H.Beck, 2017. 58-59 s. ISBN: 978-80-7400-667-8.
56
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 58-59 s. ISBN: 978-807400-667-8. K tomu viz dále VYSOKAJOVÁ, Margerita, 2017. Péče o zaměstnance. In: BĚLINA,
Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha:
C.H.Beck, 2017. 295-301 s. ISBN: 978-80-7400-667-8.
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pracovní poměr a dále pak právní vztahy, které jsou založeny dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodami o pracovní činnosti a dohodami
o provedení práce. S ohledem na rozsah a téma této práce se nebudu na tomto místě
věnovat příslušnému výkladu, tj. co se rozumí pracovním poměrem a dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr.57
Závislá práce (k tomu viz bod 1.2.5 níže) pak může být vykonávána jedině
v pracovněprávním vztahu,58 pokud není upravena zvláštními právními předpisy,
tj. např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, v platném znění či zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.
S ohledem na výše uvedené legislativní rozlišení pracovněprávních vztahů
je zřejmé, že předmětem této práce jsou předměty duševního vlastnictví, které jsou
zaměstnanci vytvářeny v rámci těchto vztahů.

1.2.3 Vznik, změna a zánik individuálních pracovněprávních vztahů
1.2.3.1

Vznik individuálních pracovněprávních vztahů
Pro vznik individuálního pracovněprávního vztahu mezi smluvními stranami

je nezbytné, aby nastala určitá právní skutečnost. Dle právní teorie jsou za právní
skutečnosti považovány takové okolnosti, s nimiž právní normy spojují vznik, změnu
a zánik právních vztahů, tj. subjektivních práv a právních povinností příslušných
právních subjektů. Základní pracovněprávní vztahy mezi smluvními stranami,
na jejichž základě je vykonávána závislá práce (tj. pracovní poměr a právní vztahy
založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o pracovní
činnosti a dohoda o provedení práce) vznikají pouze na základě právních jednání,
přičemž ostatní pracovněprávní vztahy pak mohou vznikat též i jako následek určitých
právních událostí.59
57

K pracovnímu poměru viz. část druhá Zákoníku práce, tj. § 30 - § 73a; k dohodám o pracích konaných
mimo pracovní poměr viz. část třetí Zákoníku práce, tj. § 74 - § 77.
58
§ 3 Zákoníku práce; přikláním se k názoru, že přijetím tohoto ustanovení byl do české právní úpravy
opět zakotven zákaz tzv. švarc-systému.
59
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. rozšířené vydání. Dobrá voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2000. 139
s. ISBN: 978-80-738-233-2; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha,
2012. Rigorózní práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení. 17 s.; PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a
kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 58-59 s.
ISBN: 978-80-7400-667-8.
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Dle teorie soukromého práva je pojem závazek definován jakožto subjektivní
povinnost, která je založena jednomu účastníku právního vztahu vůči druhému
účastníku v rámci jednoho a téhož právního vztahu. Obecně řečeno lze za závazek
v širším pojetí považovat celý závazkový právní vztah, jehož obsahem jsou všechna
práva a povinnosti příslušných smluvních stran60 (ty jsou často v praxi označovány
jako věřitel a dlužník). Pokud se jedná o individuální (základní) pracovněprávní
vztahy, tak ačkoliv v těchto právních vztazích smluvní strany vůči sobě nevystupují
jakožto osoba oprávněná na jedné straně a osoba povinná na straně druhé, přesto
lze právní vztah, který mezi nimi existuje, považovat za právní vztah závazkového
charakteru. Obsah tohoto právního vztahu je primárně tvořen pracovním závazkem,
přičemž jeho charakteristickým rysem je skutečnost, že k jeho vyčerpání nedochází
jednorázově, ale že v průběhu trvání individuálního pracovněprávního vztahu na jeho
základě vznikají nová práva i povinnosti, mající relativně samostatnou povahu.61
Co se týče samotného vzniku závazků v individálních pracovněprávních
vztazích, Zákoník práce do 31. prosince 2011 obsahoval ustanovení § 325, v němž
explicitně stanovil (a promítl tak zásadu subsidiarity), že ke vzniku pracovněprávních
závazků dochází zejména na základě smluv, které jsou upraveny Zákoníkem práce
(t.č. účinného) a občanským zákoníkem (t.č. účinného62), rovněž tak jako i z jiných
zákonem neupravených smluv (při použití ustanovení zákona, jež upravuje závazky
jim nejbližší), jakož i ze smíšených smluv obsahujících prvky různých smluv.63
Aktuální znění Zákoníku práce rovněž počítá s principem subsidiarity (ačkoliv výše
zmíněné ustanovení § 325 bylo zrušeno), tj. platí, že pokud nelze pro vznik
závazkového pracovněprávního vztahu aplikovat Zákoník práce, subsidiárně se použije
ustanovení Občanského zákoníku upravující vznik závazků; současně se však
neaplikují ta ustanovení Občanského zákoníku, pokud jejich užití Zákoník práce

60

Smluvní strany jsou v praxi často označovány jako věřitel a dlužník; vznik závazků obecně viz § 1721
a násl. Občanského zákoníku.
61
BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha C.H.Beck, 2010. 856 s. ISBN:
978-80-7400-290-8 – výklad se vztahoval k dnes již zrušenému ustanovení § 325 Zákoníku práce, který
byl s účinností k 1.1.2012 zrušen zák. 365/2011 Sb.; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence
v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012. Rigorózní práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 17-18 s.
62
Dnes již zrušený zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
63
HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012. Rigorózní práce.
Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 18 s.
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výslovně vylučuje.64 Subsidiární aplikace ustanovení Občanského zákoníku na
pracovněprávní vztahy však musí být vždy v souladu se základními zásadami
pracovněprávních vztahů.65
1.2.3.2

Změna individuálních pracovněprávních vztahů
Ke změně individuálních pracovněprávních vztahů dochází buď v případě

změny subjektu anebo změny jeho obsahu, tj. příslušných práv a povinností.66
S ohledem na osobní charakter výkonu závislé práce zaměstnancem (pracovněprávní
vztah v případě smrti zaměstnance zaniká, neboť s ohledem na již zmíněný osobní
charakter a povahu tohoto vztahu již není možné v jeho zachování pokračovat a takový
stav je považován za nadále neudržitelný), lze o změně na straně subjektu hovořit
pouze v případě změny na straně zaměstnavatele.67
Právní úprava v případě změny subjektu na straně zaměstnavatele je poměrně
komplexní a v podstatě neustále se rozvíjející, a to zejména s ohledem na současnou
aplikační68 a hlavně rozhodovací praxi.69 S ohledem na tematiku a zejména rozsah této
práce bude této problematice věnováno skutečně jen pár stručných poznámek.
Specifická právní úprava je upravena v ustanovení § 338 až 345a Zákoníku
práce v hlavě patnácté upravující přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů.70 V praxi je zpravidla nejčastějším důvodem
64

Např. § 144a Zákoníku práce či §346d Zákoníku práce.
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 79-84 s. ISBN: 978-807400-667-8.
66
Změně v obsahu pracovněprávních vztahů se nebudu konkrétněji věnovat, a to zejména s ohledem na
rozsah této práce. Podrobně k tomu např. PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA,
Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha:
C.H.Beck, 2017. 79-84 s. ISBN: 978-80-7400-667-8.
67
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 79-84 s. ISBN: 978-807400-667-8; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012.
Rigorózní práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
18-20 s.
68
V důsledku přeměn společností, např. fúze, sloučení, apod.
69
Ke dni dokončení rukopisu této práce, tj. ke dni 15. dubna 2018, bylo posledním zajímavým
rozhodnutím v této věci rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2746/2017, ze dne 14. listopadu
2017. K tomu srov. i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3712/2015, ze dne 14. července
2016.
70
Přechod práv a povinností je na evropské úrovni upraven Směrnicí Rady 2001/23/ES, ze dne 12. března
2001, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě
65
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změny subjektu individuálního pracovněprávního vztahu (tj. zaměstnavatele) převod
činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele či převodu úkolů
zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli. Za převod lze považovat
změnu fyzické či právnické osoby (tj. subjektu), která je v právním slova smyslu
zodpovědná za činnost dosavadního zaměstnavatele, bez zřetele na to, z jakého důvodu
k převodu dochází či zda byla na nabyvatele převedena vlastnická práva. K přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů tedy zpravidla dochází v případě pachtu
obchodního závodu71 či jeho pobočky anebo koupě závodu.72 Vždy je však třeba,
aby byl přejímající zaměstnavatel způsobilý pokračovat v plnění činností dosavadního,
tedy původního zaměstnavatele, tak aby došlo k snadnému navázání v činnosti,
přičemž práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele zůstávají nedotčena vůči všem
těm zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah do dne převodu zanikl (ledaže
zvláštní právní předpis stanoví jinak).73
Zjednodušeně řečeno, za předpokladu, že dochází k převodu činnosti
zaměstnavatele (nebo části činnosti) či k převodu úkolů zaměstnavatele (anebo jejich
části) k jinému zaměstnavateli, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
přecházejí podle ustanovení § 338 odst. 2 Zákoníku práce v plném rozsahu
na přejímajícího zaměstnavatele. Ke změně subjektu tedy dochází automaticky a není
třeba aktivního právního jednání žádné ze stran, tj. např. skončení původního
pracovněprávního vztahu a založení nového pracovněprávního vztahu s novým
zaměstnavatelem.

V souvislosti

s přechodem

práv

a

povinností

jsou

oba

zaměstnavatelé (tj. dosavadní i přejímající) povinni o zamýšleném převodu informovat
dotčené zaměstnance (resp. příslušnou odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců),
čímž je rovněž založeno právo zaměstnance podat v souvislosti s převodem výpověď,

převodu podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, která je kodifikací směrnice Rady
77/187/EHS, ve znění směrnice Rady 90/50/ES.
71
§ 2349 odst. 2 Občanského zákoníku.
72
§ 2175 odst. 2 Občanského zákoníku.
73
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 79-84 s. ISBN: 978-807400-667-8; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012.
Rigorózní práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
18-20 s. Oním zvláštním předpisem je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění.

22

a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů.74
Kromě výše uvedeného dále Zákoník práce v ustanovení § 341 stanoví,
že k přechodu dochází i tehdy, dojde-li k zániku zaměstnavatele rozdělením nebo jeho
zrušením. Za situace, kdy dochází k úplnému zrušení zaměstnavatele, je orgán, který
o zrušení rozhodl, povinen stanovit, který zaměstnavatel uspokojí nároky zaměstnanců
zrušeného zaměstnavatele.75
1.2.3.3

Zánik individuálních pracovněprávních vztahů
Případy zániku pracovněprávních vztahů a s tím související zánik příslušných

práv a povinností, lze dělit do dvou základních oblastí. S ohledem na rozsah a předmět
této práce považuji za vhodné specifikovat pouze jejich výčet, aniž bych se věnovala
jejich podrobné analýze. Do první kategorie lze řadit zánik základních individuálních
pracovněprávních vztahů (tj. pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce),
na jejichž základě dochází automaticky k zániku téměř všech práv a povinností
příslušných smluvních stran. Do druhé kategorie spadá pak zánik tzv. ostatních
individuálních pracovněprávních vztahů; zjednodušeně lze hovořit o terminaci pouze
některých práv a povinností z individuálních pracovněprávních vztahů. „K zániku
základních individuálních pracovněprávních vztahů tak nejčastěji dochází v důsledku
(i) smluvní dohody zaměstnance a zaměstnavatele; (ii) uplynutím sjednané doby
trvání; (iii) právní událostí (např. smrt zaměstnance); (iv) jednostranným právním
jednáním (např. výpověď); či (v) splněním (např. tím, že dojde k uskutečnění sjednané
práce v případě dohody o provedení práce).76 V případě ostatních pracovněprávních
vztahů dochází nejčastěji k jejich zániku na základě (i) dohody smluvních stran
či (ii) splněním (např. odpovědnostní vztahy mezi smluvními stranami). Na základě
74

§ 339a Zákoníku práce; § 339a odst. 2 Zákoníku práce dále stanoví, že pokud došlo k rozvázání
pracovního poměru z takových důvodů, má zaměstnanec právo na odstupné (§ 67 Zákoníku práce).
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In:BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo.
7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 79-84 s. ISBN: 978-80-7400-6678; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012. Rigorózní práce.
Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 18-20 s.
75
Samostatná právní úprava je v Zákoníku práce věnována i přechodu práv a povinností zaměstnanců
organizačních složek státu, viz § 343 a násl.
76
Dále pak viz § 48 odst. 3 Zákoníku práce pro případy zániku pracovního poměru cizince nebo fyzické
osoby bez státní příslušnosti.
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principu subsidiarity pak v případech, kdy Zákoník práce neobsahuje speciální úpravu,
dochází k aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení vztahujících se k této
problematice v Občanském zákoníku, s přihlédnutím k příslušným modifikacím
v Zákoníku práce obsaženým.“77

1.2.4 Obsah individuálních pracovněprávních vztahů
Obsah individuálních pracovněprávních vztahů je tvořen právy a jim
odpovídajícími povinnostmi jejich subjektů (tj. zaměstnavatele a zaměstnance).
I na individuální pracovněprávní vztahy se subsidiárně aplikuje právní úprava obsažená
v ustanovení § 1721 Občanského zákoníku, podle nějž „ze závazku má věřitel vůči
dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo
splněním dluhu uspokojit,“ jakož i ustanovení § 1789 Občanského zákoníku,
dle kterého platí, že „ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho
se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat.“78
V Zákoníku práce, jakož i v jiných pracovněprávních předpisech, lze pak
jednotlivá práva a povinnosti subjektů individuálních pracovněprávních vztahů nalézt
v různých formulačních vyjádřeních; „obsahově však lze mít za to, že se zákonodárce,
stran různých formulačních podob, inspiroval klasickým římskoprávním pojetím, podle
kterého lze rozlišovat následující členění (i) dát; (ii) konat; (iii) zdržet se a (iv) strpět.“79
Ačkoliv se v teoretické rovině v případě individuálních pracovněprávních vztahů jedná
o klasické pojetí práva a jemu korespondující povinnosti, v praxi se ve většině případů
pouze o tuto jedinou dvojici nejedná, neboť převážná většina pracovněprávních vztahů
je ve své podstatě mnohem komplexnější. Na druhou stranu lze ale vymezit
a identifikovat i takové vztahy, kde se tato jedinečná dvojice aplikuje; zde mám
77

DRÁPAL, Ljubomír, 2017. Pracovněprávní vztahy (Zánik práv a povinností vyplývajících
z individuálních pracovněprávních vztahů a zánik těchto vztahů). In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a
kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 85-87 s.
ISBN: 978-80-7400-667-8; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha,
2012. Rigorózní práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení. 20-22 s.
78
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 78 s. ISBN: 978-80-7400667-8; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012. Rigorózní
práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 22-23 s.
79
PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 78 s. ISBN: 978-80-7400667-8.
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na mysli např. odpovědnostní vztahy (např. náhrada škody, kdy právu požadovat
náhradu škody z určitého titulu odpovídá povinnost druhé strany náhradu škody
uhradit).80

1.2.5 K pojmu závislá práce
Legální definice závislé práce je obsažena v ustanovení § 2 Zákoníku práce;
jedná se v podstatě o formulační úpravu definice, která byla obsažena v Zákoníku práce
účinném do 31. prosince 2011.81 Pojmovými znaky, kterými lze závislou práci odlišit
od občanskoprávních vztahů, jsou následující skutečnosti (i) práce musí být vykonávána
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a (ii) mezi účastníky
individuálního pracovněprávního vztahu vzniká tzv. zvláštní osobitý vztah, jehož
obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti. Závislá práce je vykonávána jménem
zaměstnavatele a podle jeho pokynů, přičemž nezbytnou podmínkou je její osobní
výkon zaměstnancem; zaměstnanec se nemůže nechat zastoupit třetím subjektem.
Vznikem individuálního pracovněprávního vztahu je zaměstnanci založena povinnost
loajality

vůči

zaměstnavateli,

včetně

povinnosti

k dodržování

mlčenlivosti.

Zaměstnavatel je na druhou stranu povinen zabezpečit ochranu zdraví zaměstnance
a jeho bezpečnost při výkonu práce. Zákoník práce dále ve druhém odstavci
předmětného ustanovení specifikuje podmínky nezbytné pro to, aby byla práce
považována za práci závislou (nejedná se již tedy o definiční znaky závislé práce),
tj. výkon závislé práce musí být uskutečňován (i) za mzdu (či plat nebo odměnu
za práci); (ii) v pracovní době; (iii) na pracovišti zaměstnavatele (případně na jiném
80

PICHRT, Jan, 2017. Pracovněprávní vztahy. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní
právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 78 s. ISBN: 978-80-7400667-8; HOŘÁKOVÁ, Jitka: Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Praha, 2012. Rigorózní
práce. Karlova Univerzita v Praze. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 22-23 s.
81
Znění § 2 odst. 4 Zákoníku práce definující závislou práci ve znění účinném do 31. prosince 2011: „Za
závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance se
považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele,
jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté
době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a
na jeho odpovědnost.“ Účelem změny spočívající v rozdělení původní definice závislé práce do dvou na
sebe navazujících odstavců byla snaha zákonodárce reagovat na požadavky právní teorie i praxe a
zamezení neorganického směšování znaků závislé práce s podmínkami, za nichž musí být vykonávána.
K tomu dále viz. BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání.
Praha: C.H.Beck, 2015. 28-41 s. ISBN: 978-80-7400-290-8 [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwk5tlge4c44cl4zdamb
wl4mzdmms7obtdc.

25

místě,

které

bylo

dohodnuto);

(iv)

na

náklady

zaměstnavatele,

jakož i (v) na odpovědnost zaměstnavatele. Pro doplnění je třeba uvést, že za závislou
práci se rovněž považuje agenturní zaměstnávání (k tomu viz bod 3.1.2.8 níže).82
Správné, resp. nesprávné, pochopení závislé práce může mít i jisté negativní
dopady v aplikační praxi. Je tedy skutečně třeba náležitě rozlišovat, zda se jedná
o výkon závislé práce83 anebo naopak zda nejsou naplněny její definiční znaky
a podmínky jejího výkonu a jedná se tak o výkon činnosti (resp. poskytování služeb)
na základě zvláštních právních předpisů (např. činnost advokáta, daňového poradce,
notáře, apod.) či živnostenského oprávnění, kdy platí jiná pravidla v oblasti veřejného
práva (tj. zejména oblast sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daně z příjmu).84
Samostatnou a poměrně aktuální problematiku pak tvoří výkon funkce orgánů
obchodních korporací, resp. náhled na to, zda je možný souběh výkonu člena
statutárního orgánu a zaměstnance. S ohledem na rozsah a téma této práce si dovolím
čtenáře odkázat na odbornou judikaturu a literaturu, která je k této problematice
poměrně bohatá a obšírná, s tím, že dle mého názoru souběh těchto činností zákonem
dovolen není.85
Závěrem této kapitoly a ve světle výše uvedené (stručné) analýzy předmětných
institutů, tj. při hledání odpovědi na otázky (i) co lze vůbec považovat za předmět
duševního vlastnictví a (ii) co si lze představit pod pojmy pracovněprávní vztah
a závislá práce, si dovolím uzavřít, že se jedná o skutečně zajímavou problematiku,
vzájemně se prolínající a existující tak na pomezí občanského, pracovního a autorského
práva.

82

BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck,
2015. 28-41 s. ISBN: 978-80-7400-290-8 [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-onlin
e.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwk5tlge4c44cl4zdamb wl4mzdmms7obtdc.
83
K daňovým souvislostem viz § 6 zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění.
84
K tomu doplním, že za závislou práci se nepovažuje ani výkon práce pro rodinný závod (viz § 700 a
násl. Občanského zákoníku). K tomu podrobněji BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník
práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. 28-41 s. ISBN: 978-80-7400-290-8 [online]. [cit.
2018-04-15].
Dostupné
z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId
=nnptembrgvpwk5tlge4c44cl4zdamb wl4mzdmms7obtdc.
85
Podrobně k tomu BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání.
Praha: C.H.Beck, 2015. 28-41 s. ISBN: 978-80-7400-290-8 [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId =nnptembrgvpwk5tlge4c44cl4zdamb
wl4mzdmms7obtdc.
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Podrobnému výkladu a analýze vybraných předmětů duševního vlastnictví
vytvářených v pracovněprávních vztazích a zejména právních vztahů s nimi
souvisejících se věnuji ve třetí části této práce (viz část 3 níže).
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2

Historický exkurz do mezinárodní právní úpravy ve vztahu
k duševnímu vlastnictví
V důsledku stále se rozvíjející globalizace se v 19. století čím dál tím více

dostávala do popředí zvyšující se potřeba ochrany předmětů duševního vlastnictví,
a to nejen na úrovni jednotlivých států, ale zejména na mezinárodní úrovni. Legislativní
ochrana autorských a průmyslových práv v jednotlivých státech byla s ohledem
na princip teritoriality limitována jejich územními hranicemi a neexistoval tak jednotný
koncept, na jehož základě by byla uznána jejich ochrana i na úrovni mezinárodní.
Již dříve sice existoval např. benátský zákon na ochranu patentů z roku 1474 nebo
anglický „Statute of Monopolies“ z roku 1623, nicméně dosah těchto pramenů
byl pouze ve vztahu k patentům, a nikoliv k předmětům duševního vlastnictví obecně.86
Léta diplomatických rozhovorů mezi evropskými státy byla završena podpisem
jedné z nejvýznamnějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany průmyslových práv
na celém světě, a to Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která byla
uzavřena dne 23. března 1883 na konferenci v Paříži. Zanedlouho poté, tj. o pouhé tři
roky později, byla uzavřena tzv. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých
děl; tato mezinárodní smlouva byla v mnohém inspirativním zdrojem současného
Autorského zákona (např. ochrana autorských děl bez ohledu na způsob jejich
zveřejnění nebo formu).
Po téměř 90 letech87 byla v roce 1975 uzavřena Úmluva o zřízení světové
organizace duševního vlastnictví (WIPO) a následně pak v roce 1994 Dohoda
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (World Trade Organization
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property), která je veřejnosti známá
spíše pod pojmem TRIPS.
86

JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 26 s. ISBN: 978-8086855-78-3.
87
Právní ochrana průmyslového vlastnictví byla však v mezidobí uvedených let prohlubována nejen
revizemi Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví v Bruselu (14. prosince 1900), ve
Washingtonu (2. června 1911), v Haagu (6. listopadu 1925), v Londýně (2. června 1934), v Lisabonu (31.
října 1958), ve Stockholmu (14. července 1967), nýbrž i vydáním jiných mnohostranných smluv, např.
Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891), Madridské
dohody o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (1891), Lisabonské dohody na
ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, Locarnské dohody o zřízení mezinárodního
třídění průmyslových vzorů a modelů (1968), apod. – seznam dalších smluv např. JAKL, Ladislav.
Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 26 – 27 s. ISBN: 978-80-86855-78-3.
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Ačkoliv jsem si vědoma toho, že na mezinárodním poli došlo v oblasti duševního
vlastnictví k uzavření mnoha dalších významných mezinárodních smluv, s ohledem
na rozsah této práce (tj. zejména na analýzu předmětů duševního vlastnictví,
tj. jak ve smyslu obecném v části první, tak i ve vazbě na pracovněprávní vztahy v části
třetí této práce) se v této části zaměřím na výše uvedené čtyři mezinárodní smlouvy,
které z mého pohledu považuji na stěžejní.

2.1

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

2.1.1 Nový komplexní systém ochrany na mezinárodní úrovni
Jak jsem již uvedla výše, Pařížská úmluva na ochranu průmyslového
vlastnictví88 (dále jen „Pařížská úmluva“), jakožto multilaterární mezinárodní dohoda,
měla již v době svého uzavření dosah nejen na evropské půdě, nýbrž i v celém světě,
jelikož postupem času se do ochrany, která byla touto univerzální, všeobecnou
mnohostrannou mezinárodní smlouvou zakotvena, začaly zapojovat i ostatní
mimoevropské státy.89 V současné době90 je jí zavázáno 177 členských států, a to včetně
České republiky. Tyto státy tvoří unii na ochranu průmyslového vlastnictví
(tzv. Pařížskou unii; dále jen „Pařížská unie“), která vystupuje pod záštitou WIPO91
(k tomu viz dále kapitola 2.3).
Již úvodní první článek Pařížské úmluvy stanoví, které předměty duševního
vlastnictví jsou hodné ochrany průmyslového vlastnictví. Jedná se o vynálezy,
průmyslové vzory nebo modely, obchodní a tovární známky, údaje o původu zboží
a označení původu, obchodní jména, známky služeb, údaje o provenienci zboží a užitné
vzory. Pařížská úmluva se také zaměřuje na potlačování nekalé soutěže; definici
88

Angl. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dostupná na
www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514. [online]. [cit. 2018-04-15]. Stockolmská revize
Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví přijata jako dne 13. ledna 1975 jako vyhláška
ministra zahraničních věcí, č. 64/1975 Sb., a byla změněna vyhláškou č. 81/1985 Sb, ze dne 6. srpna
1985.
89
JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. MUP, Praha: MUP, 2011. 26 – 27 s. ISBN:
978-80-86855-78-3.
90
Ke dni dokončení rukopisu této práce, tj. ke dni 15. dubna 2018. Posledním státem, který přistoupil dne
14. května
2017,
byl
Afganistán.
Seznam
smluvních
států
je
k dispozici
na
www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2. [online]. [cit. 2018-04-15].
91
Angl. World Intellectual Property Organization, v překladu Světová organizace duševního vlastnictví.
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obsahuje článek 10 odst. 2 Pařížské úmluvy, podle něhož je nekalou soutěží „každá
soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.“
Tento výčet předmětů duševního vlastnictví se pak postupem času stal určitým
inspirativním vodítkem pro zakotvení právní ochrany v rámci různých mnohostranných
dohod.
Otázkou, kterou si lze v této souvislosti položit, je, zda státy Pařížské unie jsou
povinny chránit nebo regulovat všechny předměty průmyslového vlastnictví taxativně
vypočtené ve výše uvedené definici. Při hledání odpovědi na tuto otázku s výhradou
souhlasím s názorem Bodenhausena,92 podle kterého je odpověď zcela negativní. Tento
autor vychází přitom z revizní konference k Pařížské úmluvě, která byla uskutečněna
v Haagu, kde bylo explicitně určeno, že výčet práv k předmětům průmyslového
vlastnictví nezavazuje bez dalšího členské státy k tomu, aby je všechna legislativně
upravovala. Nicméně, za onu zmíněnou výhradu považuji skutečnost, že sama Pařížská
úmluva v některých svých článcích výslovně stanoví opak, tj. např. článek 5quinquies
stanovící ochranu průmyslových vzorů a modelů ve všech členských státech, článek
6sexites

konstatující

povinnost

unijních

zemí

chránit

známky

služeb,

článek 8 zakotvující ochranu obchodního jména, článek 10bis určující, že unijní země
jsou povinny zabezpečit ochranu proti nekalé soutěži, atp. Za stěžejní článek v této
souvislosti je třeba považovat článek 25 Pařížské úmluvy, podle něhož „Každá země,
která je stranou této Úmluvy (Pařížské úmluvy – pozn. autorky), se zavazuje, že učiní
v souladu se svými ústavními předpisy opatření nezbytná k provedení této Úmluvy
(Pařížské úmluvy – pozn. autorky).“ Lze doplnit, že rovněž se předpokládá, že každá
země žádající o členství v Pařížské unii (uložením ratifikační listiny nebo listiny
o přístupu) bude schopná dostát závazkům v Pařížské úmluvě předvídaným,
tj. prostřednictvím svého vnitřního zákonodárství bude schopna zabezpečit účinnost
jednotlivých jejich ustanovení.

92

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the application of Paris Convention for the Protection of
Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. Ženeva: United International Bureaux for the
Protection of Intellectual Property, 1991. 24 s. ISBN: 92-805-0368-5. [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_611(e).pdf.
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2.1.2 Základní zásady a principy
Pařížská úmluva je založena na dodržování několika zásad, mezi které patří
následující: (i) princip národního zacházení; (ii) princip priority – mezinárodní právo
přednosti; (iii) nezávislost udělených právních ochran; (iv) právo na patent a na udělení
jména původce vynálezu; (v) odepření nebo zrušení patentu z důvodu nedovoleného
prodeje; (vi) zásada nucené licence a předepsaného užívání vynálezu a (vii) speciální
lhůta k zaplacení udržovacích poplatků.93 V této kapitole se pokusím alespoň stručně
nastínit charakteristiku každé z nich.
2.1.2.1

Princip národního zacházení
Asimilační princip neboli princip národního zacházení je upraven v článku

druhém Pařížské úmluvy. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších zásad, podle které platí,
že pokud se jedná o ochranu průmyslového vlastnictví ve státech Pařížské unie, tak je
zde zakotvena zásada stejné ochrany a zásada týchž výhod, jako příslušníkům
domovského státu. Jinými slovy, příslušníku jiného unijního státu náleží ve všech
ostatních unijních zemích stejné právní postavení, jako by se jednalo o příslušníka
vlastního státu. Pro plné uplatnění jejich práv bude však nutné, aby příslušníci ostatních
států splnili podmínky a dodrželi veškeré formality, které jsou vyžadovány právními
předpisy dané unijní země. Pařížská úmluva stanoví výslovný zákaz, aby bylo unijními
státy pro plnou ochranu jiných unijních příslušníků týkající se práv na ochranu
průmyslového vlastnictví, vyžadována existence bydliště anebo závodu v unijní zemi,
kde se o ochranu žádá. Na druhou stranu, právo národního zacházení platí i pro
příslušníky zemí, kteří nepatří k Pařížské unii, a to právě za předpokladu, pokud mají
v daném unijním státě své bydliště (v případě fyzické osoby) anebo závod (jedná-li se
o právnické osoby), ať už průmyslový nebo obchodní.
Z této zásady asimilačního režimu však platí dvě výjimky, a sice že každý unijní
stát může aplikovat vůči cizincům jiná pravidla týkající se soudního a/nebo správního
řízení a příslušnosti, jakož i ustanovení zástupce anebo volby bydliště. Druhá výjimka
93

JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha: MUP, 2011. 39 s. ISBN: 978-80-8685578-3; obdobně REDAKCE EPRAVO.CZ: Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.
[online]. 2001. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-naochranu-prumysloveho-vlastnictvi-4030.html?mail. ISSN: 1213-189X.
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stanoví, že unijní státy mohou v některých konkrétních případech zvýhodnit ostatní
příslušníky jiných unijních států na úkor domovských státních příslušníků.94
2.1.2.2

Princip přednosti (priority)
Druhou, neméně důležitou zásadou, je princip priority, tj. mezinárodní přednosti.

Podle tohoto pravidla platí, že pokud osoba nebo její právní nástupce řádným způsobem
podá v jedné z unijních států přihlášku vynálezu (tj. žádost o patent), žádost
o průmyslový vzor nebo model, o užitný vzor nebo o obchodní (příp. tovární) známku,
pak platí, že se po stanovenou lhůtu uplatní prioritní právo při podání přihlášky
v ostatních zemích. Je však důležité, aby byla příslušná přihláška podána řádně,
tj. dle předpisů dané unijní země a musí z ní být zejména patrné, ke kterému dni byla
podána, přičemž pak již nemá opodstatnění to, jak bude její pozdější osud. Pokud se
jedná o průmyslové vzory nebo modely a obchodní (příp. tovární) známky, shora
uvedená prioritní lhůta činí šest měsíců, zatímco pro patenty na vynálezy a pro užitné
vzory je tato lhůta prodloužena o dalších šest měsíců, tj. na dobu dvanácti měsíců; lhůty
začínají běžet dnem, kdy přihláška byla podána, nicméně den podání přihlášky se
do lhůty nezapočítává. Za určité situace může být dle Pařížské úmluvy prioritní i taková
přihláška, která byla podána v téže unijní zemi s pozdějším datem a jejíž předmět se
shoduje s předmětem dřívější přihlášky, pakliže od té původní bylo upuštěno, anebo
byla odvolána. Pařížská úmluva dále také stanoví, že jednotlivé unijní země musí
prostřednictvím svých příslušných úřadů vydat tzv. publikace, které budou obsahovat
další náležitosti vztahující se k právu přednosti (např. forma prohlášení, která musí
obsahovat datum a zemi, v níž bylo o prioritu podání přihlášky zažádáno) a stanovení
následků, které mohou nastat v případě absence Pařížskou úmluvou stanovených
formalit. Pro účely potvrzení práva priorit si unijní země mohou vyžadovat prokázání
podání přihlášky prostřednictvím opisu přihlášky, obsahující rovněž její popis, výkresy,
příp. další podklady, apod.95
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Princip přednosti považuji za vskutku důležitou zásadu, jelikož na základě
tohoto pravidla je z praktického pohledu dostačující podat přihlášku pouze v jedné
unijní zemi (za předpokladu splnění výše uvedených podmínek) a v ostatních unijních
státech pak právo přednosti náležitě uplatnit.
Se zásadou mezinárodní priority úzce souvisí i právo výstavní, které je
inkorporováno v článku 11 Pařížské úmluvy. Platí, že každá unijní země, řídící se
národními právními předpisy, udělí předmětům duševního vlastnictví (tj. průmyslovým
či užitným vzorům, modelům, obchodním, příp. továrním známkám, patentovatelným
vynálezům) tzv. dočasnou ochranu, pokud by se jednalo o výrobky, které budou
oficiálně vystaveny na mezinárodních výstavách některého z unijních států. Nicméně,
tato dočasná ochrana neznamená, že by došlo k prodloužení prioritních lhůt; každá
unijní země však může stanovit, že v případě pozdější žádosti o právo přednosti lhůta
prakticky začala běžet již dnem, kdy byl daný výrobek vnesen do výstavy. Jen pro
doplnění uvádím, že je na rozhodnutí každé jurisdikce unijního státu, aby bylo
stanoveno, jaké doklady budou pro účely prokázání totožnosti vyžadovány.
2.1.2.3

Princip nezávislosti udělených právních ochran
Článek 4bis Pařížské úmluvy stanoví, že každá jurisdikce unijního státu je

nezávislá, pokud se jedná o udělení patentu. To jinými slovy znamená, že pokud bylo
dosaženo patentu na určitý vynález v jedné unijní zemi (přičemž Pařížská úmluva
rozšiřuje tento princip rovněž i na země, které nejsou členy Pařížské unie), neznamená
to bez dalšího, že na týž vynález bude udělen patent v zemi, v níž o něj unijní příslušník
požádal. Patenty, které jsou přihlášeny v prioritní lhůtě, jsou zcela nezávislé, jednak
pokud se jedná o dobu trvání, tak i o důvod jejich případného zániku či neplatnosti.
Patenty na vynálezy, které byly nabyty s výhodou priority, budou mít v jednotlivých
unijních zemích stejnou dobu trvání, jejíž počátek začíná běžet dnem podání přihlášky,
tj. nikoliv udělením priority. Stěžejním tedy budou vždy rozhodnutí příslušných orgánů
(v České republice tedy Úřadu průmyslového vlastnictví). V této souvislosti souhlasím
s názorem Emila Jenerála,96 a sice že analogicky se toto ustanovení aplikuje rovněž
na užitné vzory a průmyslové vzory.
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2.1.2.4

Princip práva na patent a na udělení jména původce vynálezu
Mezi další důležitou zásadu, kterou Pařížská úmluva obsahuje, patří princip

práva na patent a na udělení jména původce vynálezu. Každý vynálezce je oprávněn,
aby bylo v patentu uvedeno jeho jméno. Identifikace původce vynálezu tak zpravidla
bude nejčastěji obsažena v již v patentové přihlášce. Co se týče práva na patent, za
jistých okolností tomu může být jinak; v rámci českého právního systému se jedná
o případy, pokud by byl vynález vytvořen za trvání pracovněprávního vztahu
zaměstnance k zaměstnavateli. Pokud totiž mezi smluvními stranami nedojde k jiné
dohodě, platí, že právo na patent přechází ze zaměstnance na zaměstnavatele (k tomu
viz podrobně kapitola 3.2 níže).97
2.1.2.5

Princip (zákazu) odepření nebo zrušení patentu z důvodu nedovoleného
prodeje

Za zajímavou považuji zásadu, která je obsažena v článku 4quarter Pařížské
úmluvy, na jejímž základě se zakazuje odepření či dokonce zrušení udělení patentu
z důvodu, pokud by prodej příslušného výrobku, k němuž se dospěje patentovaným
postupem anebo prodej výrobku již patentovaného, byl jurisdikcí jiného unijního státu
vyloučen, ba dokonce zakázán.
Cílem bylo patrně zamezit situacím, kdy by v důsledku přísnějších kritérií některé
z unijních zemí (např. pokud by patentování určitého výrobku podléhalo přezkumu
jiných orgánů; v České republice kupř. Státního ústavu pro kontrolu léčiv) bylo v jiném
unijním státě, kde tento požadavek není, naprosto zakázáno shodný typ výrobku
patentovat.
Tato zásada je vyjádřením svrchovanosti jednotlivých unijních zemí v tom
smyslu, že každá unijní země může stanovit jiná pravidla pro účely patentování výrobků
a ostatní země musí tato pravidla respektovat.
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2.1.2.6

Zásada nucené licence a předepsaného užívání vynálezu

Následující článek pátý Pařížské úmluvy upravuje princip nucené licence
a předepsaného užívání vynálezu a užitného vzoru. Na základě tohoto pravidla platí,
že každá jurisdikce unijního státu je oprávněna prostřednictvím svých legislativních
opatření udělit nucenou licenci na patent (či užitný vzor) v případě, pokud by tím
zabránila zneužívání, k němuž by mohlo dojít např. v situaci, kdy by patentu
(či užitného vzoru) nebylo užíváno oprávněným subjektem vůbec.
Podle Jakla98 lze za takový důvod považovat i ohrožení veřejného zájmu, s čímž
nelze než souhlasit. Ba co víc, Pařížská úmluva jde dále, když stanoví, že za situace,
pokud by povolení nucených licencí nebylo postačující k zamezení takového zneužití,
může dokonce dojít i k zániku patentu (nebo užitného vzoru). Doplním, že pokud
se jedná o vymezení lhůty, kdy nejdříve by mohlo k zániku patentu (či užitného vzoru)
dojít, Pařížská úmluva vymezuje, že k zahájení řízení o žalobě na zánik nebo odvolání
patentu (či užitného vzoru) může dojít až po uplynutí dvou let po povolení první nucené
licence. Žádost o nucenou licenci může být podána nejdříve po uplynutí lhůty čtyř let
od podání žádosti o patent (nebo přihlášky užitného vzoru) anebo tří let od jeho udělení,
přičemž dojde k aplikaci té lhůty, k jejímuž uplynutí dojde později. K odepření nucené
licence dojde v případě, pokud majitel patentu (či užitného vzoru) svou nečinnost řádně
vysvětlí. Pokud dojde k udělení nucené licence, bude se jednat o licenci nevýlučnou
a nepřevoditelnou, s výjimkou situace, pokud by došlo k prodeji závodu tuto licenci
užívající.
2.1.2.7

Speciální lhůta k zaplacení udržovacích poplatků

Téměř každý unijní stát pro zachování práv průmyslového vlastnictví vyžaduje
uhrazení určitého poplatku, přičemž jeho výše, jakož i další podmínky úhrady, jsou
v režii jednotlivých unijních zemí. Pařížská úmluva však zakotvuje princip, na jehož
základě vzniká tzv. poshověcí lhůta pro případné nezaplacené poplatky, a to v počtu
minimálně šesti měsíců.99 Každá unijní země je pak oprávněna vyměřit za pozdní
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úhradu poplatku příplatek (výše je opět na rozhodnutí jednotlivých států). Nicméně,
po dobu výše uvedené šestiměsíční lhůty je dané právo průmyslového vlastnictví
považováno za platné.
Pokud se jedná o patenty, Pařížská úmluva výslovně stanoví, že v případě zániku
patentu na vynálezy, k němuž došlo v důsledku absence splnění povinnosti úhrady
poplatku ve stanovené lhůtě, mohou unijní země stanovit, že dojde k vrácení v předešlý
stav. Národní legislativy členských států mohou dokonce určit, že v takových případech
právo zanikne retroaktivně k datu splatnosti poplatku.100

2.1.3 Obecně k obsahu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového
vlastnictví
Při bližším zkoumání obsahu Pařížské úmluvy lze dospět k závěru, že je možné
učinit rozdělení jejích ustanovení do čtyř kategorií. První skupina obsahuje ustanovení
mající charakter mezinárodního veřejného práva upravující nejen práva a povinnosti
členských států Pařížské unie, nýbrž zakládající rovněž i instituce, jejichž
prostřednictvím je Pařížská unie spravována, jakož i ustanovení mající ryze
procesněsprávní povahu. S ohledem na rozsah práce zde uvádím pouze příklady těchto
ustanovení, a to bez jejich bližší analýzy, např. tedy článek 12, na jehož základě
je každá unijní země povinna zřídit speciální orgán na ochranu práv průmyslového
vlastnictví (v České republice se jedná o Úřad průmyslového vlastnictví); článek 13,
který stanoví, že Pařížská unie má Shromáždění skládající se z unijních zemí, a
upravuje jeho složení, práva i povinnosti, jakož i proceduru týkající se hlasování v jeho
rámci; článek 14 konstatující, že Shromáždění má Výkonný výbor, upravující opět jeho
složení a pravomoci; článek 15 regulující další orgán, tj. Mezinárodní úřad, mezi jehož
stěžejní úkoly patří administrace jednotlivých orgánů Pařížské unie anebo článek 16
upravující rozpočet Pařížské unie, včetně způsobu jejího financování.101
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Druhou skupinu tvoří ta ustanovení, která požadují nebo naopak umožňují
unijním zemím upravit prostřednictvím vlastních národních právních předpisů určité
požadavky týkající se ochrany předmětů průmyslového vlastnictví. Příkladem v této
kategorii zmíním článek 4(D).-(1), podle něhož musí každý unijní stát prostřednictvím
národní legislativy stanovit, kdy nejpozději je možné učinit prohlášení pro uplatnění
priority dřívější přihlášky vynálezu; články 5(A).-(2) a 5bis(2), které jsem již zmínila
výše (viz bod 2.1.2.6 a bod 2.1.2.7) týkající se opatření k udělení nucených licencí a
vrácení v předešlý stav v případě nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě; článek
10bis(1), podle něhož jsou členové povinni zabezpečit všem příslušníkům ochranu proti
nekalé soutěži či článek 11, o němž jsem se také již zmínila výše (viz bod 2.1.2.2)
upravující právo výstavní.102
Do třetí skupiny ustanovení lze řadit ta, která jsou ze své povahy hmotněprávní
a týkají se práv a povinností jednotlivých osob, ovšem pouze v tom rozsahu, v jakém
se aplikují právní předpisy dotčených unijních zemí. Do této kategorie spadá například
princip národního zacházení, upraven v článcích 2 a 3 (k tomu viz bod 2.1.2.1 výše);
dále článek 9 odst. 3, podle něhož platí, že každá unijní země stanoví vlastními
právními předpisy, jakým způsobem by došlo k zabavení neoprávněně označeného
výrobku (tj. nedovolené označení obchodním jménem nebo obchodní známkou), který
je do dané země (v níž daná známka nebo obchodní jméno požívají ochrany) dovezen.
S ohledem na ta ustanovení Pařížské úmluvy, pro jejichž fungování se vyžaduje
aplikace určitých ustanovení národních právních předpisů unijních zemí, se nabízí
otázka, zda jsou tato ustanovení přímo aplikovatelná anebo nikoliv. Odpověď závisí
na dvou skutečnostech, a sice za prvé, zda ústavy unijních států přímou aplikovatelnost
mezinárodních úmluv vůbec umožňují a za druhé, zda-li jsou daná ustanovení Pařížské
úmluvy sepsána tak, aby umožňovala jejich přímou aplikovatelnost. S ohledem
na textaci relevantních ustanovení Pařížské úmluvy (například těch, o nichž jsem
se zmínila výše) mám za to, že jsou skutečně přímo aplikovatelná v těch unijních
státech, kde by byla současně splněna podmínka první.103
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Poslední skupinu, čtvrtou, tvoří ta ustanovení, která obsahují hmotněprávní
pravidla týkající se práv a povinností osob, nicméně tato pravidla neodkazují na aplikaci
pravidel upravených národními právními režimy unijních států, ale předpokládají, že je
budou přímo regulovat. Opět zde vyvstává otázka týkající se jejich přímé
aplikovatelnosti. Příkladem lze uvést ustanovení článku 1, v němž je vtělena definice
průmyslového vlastnictví (k tomu viz výše bod 2.1.1); právo priority regulované
v článku 4 (k němu viz výše bod 2.1.2.2); právo vynálezce být v patentu uveden, které
je specifikováno v článku 4ter; článek 5bis odst. 1 upravující lhůtu k zaplacení poplatků
(viz výše bod 2.1.2.7) či podmínky přihlášky a zápisu obchodních (a továrních) známek,
jak jsou zakotveny v článku 6.104

2.2

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl105 (dále jen „Bernská

úmluva“), jakožto dokument, který je považován mnoha autory za „jeden ze základních
pilířů kontinentálního pojetí autorských práv,“ v podstatě navazovala na Pařížskou
úmluvu; její vznik je spojen s tehdy poměrně silným vlivem francouzských umělců
i osob literárně činných.106
Tato úmluva, jakožto historicky nejstarší mezinárodní úmluva na ochranu práv
duševního vlastnictví vůbec, byla uzavřena 9. září 1886107 ve švýcarském Bernu108 mezi
Velkou

Británií,

Německem,

Španělskem,

Belgií,

Itálií,

Francií,

Tuniskem

a Švýcarskem. Česká republika (resp. Československo) přistoupila k Bernské úmluvě
Protection of Intellectual Property, 1991. 12-13 s. ISBN: 92-805-0368-5. [online]. [cit. 2018-04-15].
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května 1896 v Paříži, dne 13. listopadu 1908 v Berlíně, dne 20. března 1914 v Bernu, dne 2. června 1928
v Římě, dne 14. července 1967 ve Stockholmu a poslední (doposud) pátá dne dne 24. července 1971v
Paříži.
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ve znění berlínské revize ke dni 22. února 1921;109 v současnosti110 je jejím signatářem
176 států světa. Bernská úmluva je rovněž jako Pařížská úmluva spravována Světovou
organizací duševního vlastnictví (WIPO).
Dle úvodního prvního článku Bernské úmluvy platí, že státy, na které se Bernská
úmluva vztahuje „tvoří Unii pro ochranu práv autorů k jejich literárním a uměleckým
dílům“ (obdobně jako v případě Pařížské unie, v praxi se zkráceně užívá pojem
„Bernská unie“; v této podobě bude tento termín nadále v této disertační práci
používán). Z administrativně-správního a finančního pohledu tvoří Bernská unie
samostatnou entitu, která je spravována vlastními orgány, tj. Shromážděním
a Výkonným výborem, a má k dispozici rovněž i samostatný rozpočet.111

2.2.1 Základní zásady
Bernská úmluva poskytuje autorům vskutku vysokou míru ochrany jejich děl
za současného stanovení širokého okruhu práv s tím spojených. Kromě toho, že je
založena na třech základních zásadách, tj. principu národního zacházení (viz bod 2.2.1.1
níže), principu bezformálnosti (viz bod 2.2.1.2 níže) a principu nezávislosti udělené
ochrany (viz bod 2.2.1.3 níže), obsahuje rovněž množství ustanovení zakotvující
minimální zaručenou ochranu, jakož i speciální ustanovení, která jsou určena primárně
rozvíjejícím se zemím.112
2.2.1.1

Princip národního zacházení

Základním principem Bernské úmluvy je obdobně jako v Pařížské úmluvě princip
národního zacházení, který je inkorporován v článku 5 Bernské úmluvy. Jedná se
109

Podrobně k historii ve vztahu k přístupu Československa viz. TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel: Autorský
zákon. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. 858-879 s. ISBN: 978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-0415]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqg5pw
k5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmyytany.
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Ke dni dokončení rukopisu této práce, tj. ke dni 15. dubna 2018. Posledním státem, který dne
2. března 2018 podepsal listinu o přístupu (předpokládaná platnost ke dni 2. června 2018), byl
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www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=15. [online]. [cit. 2018-04-15].
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Artistic Works (Paris Act, 1971). Ženeva, 1978. 9-10 s. ISBN: 92-805-0002-3. [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf.
112
WIPO: Shrnutí Bernské úmluvy o ochraně literáráních a uměleckých děl. [online]. [cit. 2018-04-15].
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39

o pravidlo stanovící, že v každém státě, který je členem Bernské úmluvy, požívají
autorská díla autorů z jiných členských států stejné ochrany, jako by se jednalo o autora
domovského státu. Příkladem lze uvést situaci, pokud by italský autor poprvé
publikoval své dílo na australském území, nicméně jeho autorská práva by byla
porušena na území Francie; tento italský autor (i jeho případní právní nástupci)
dle tohoto pravidla pak požívají na území Francie stejných autorských práv i povinností,
jako kdyby se jednalo o francouzského autora, k jehož publikaci díla došlo na území
Francie. S ohledem na jazykovou interpretaci již zmíněného článku 5 odst. 1 Bernské
úmluvy však nelze vnímat zmíněnou zásadu tak, že každý stát přistoupivší k Bernské
úmluvě zaručuje naprosto shodnou ochranu daných práv, což je dáno zejména tím,
že rozsah ochrany jednotlivých států může být (a zpravidla do určité míry je) odlišný.
Zejména z tohoto důvodu Bernská úmluva hovoří o tom, že „autoři mají ve vztahu
k dílům, pro něž jsou chráněni podle této úmluvy (…) i práva zvlášť přiznaná touto
úmluvou.“113
2.2.1.2

Princip bezformálnosti
Výše zmíněná práva vyplývající z principu národního zacházení (viz bod 2.2.1.1

výše) jsou ve smyslu požívání a jejich výkonu autorům přiznána bez dalšího, tj. aniž by
bylo vyžadováno splnění jakýchkoliv dalších formalit, a to dle zásady bezformálnosti,
poprvé formulované v Bernské úmluvě (zakotvena v článku 5 odst. 2 Bernské úmluvy).
Výkon a požívání daných práv tak nezávisí na ochraně, která je platná ve státě původu
díla; právní prostředky, které náleží autorovi díla k obraně jeho práv, jakož i rozsah
ochrany, se řídí výlučně zákony té unijní země, kde autor nárok na ochranu uplatní.
Termín „formalita“ je třeba dle Bernské úmluvy interpretovat ve smyslu
podmínky, která je nezbytná pro účel vzniku ochrany autorského díla, resp. jeho další
existence, tedy kriteria administrativní (resp. správní) povahy stanovená jednotlivými
unijními státy, která v případě jejich nesplnění povedou ke ztrátě autorskoprávní
ochrany. Jako příklad lze zmínit např. zaplacení poplatku, registrace u příslušného
orgánu, apod. Pokud by ochrana byla podmíněna splněním některé formální podmínky,
113
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jednalo by se fakticky o porušení Bernské úmluvy. Každý stát je však nicméně
oprávněn si pro autorskoprávní ochranu stanovit některé formální podmínky, tyto však
nebudou vyžadovány, pokud by se autor domáhal ochrany v jiném unijním státě
(a dokonce by ani nemusel nijak prokazovat splnění podmínek vyžadovaných v jeho
domovském státě).114
2.2.1.3

Princip nezávislosti udělené ochrany
Podle této zásady platí, že autorskoprávní ochrana garantovaná Bernskou

úmluvou je zcela nezávislá na ochraně, která je zaručována státem původu. Nicméně
tento princip lze na druhou stranu interpretovat i tak, že pokud by smluvní stát autorovi
poskytoval delší lhůtu na ochranu jeho práv, než-li je garantována Bernskou úmluvou,
a dané autorské dílo by přestalo být v domovské zemi autorskoprávně chráněno,
i ochrana dle Bernské úmluvy by v takovém případě mohla být zamítnuta,
a to okamžikem, kdy by dílo přestalo být chráněno v unijní zemi.115

2.2.2 Minimální úroveň ochrany literárního, uměleckého a vědeckého díla
i příslušných práv
2.2.2.1

Definice předmětu ochrany
Pokud se jedná o vymezení předmětu ochrany Bernské úmluvy, definici pojmu

literární a umělecká díla obsahuje článek 2 odst. 1, podle něhož pod tento výraz lze řadit
„všechny výtvory z literární, vědecké a umělecké oblasti, bez ohledu na způsob nebo
formu jejich vyjádření jako: knihy, brožury a jiná díla písemná; přednášky, proslovy,
kázání a jiná díla téže povahy; dramatická nebo hudebně dramatická díla;
choreografická díla a pantomimy; hudební skladby s textem nebo bez textu; filmová
díla, jimž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným filmu; díla
kreslířská, malířská, architektonická, sochařská, rytecká, litografická; fotografická díla,
jimž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným fotografii; díla
114
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užitého umění; ilustrace, zeměpisné mapy; plány, náčrty a plastická díla zeměpisná,
místopisná, architektonická nebo vědecká.“
Bernská úmluva dále stanoví, že za díla původní, a to i bez toho, aniž by byla
způsobena jakákoliv újma autorského práva k dílu původnímu, jsou považována
i zpracování uměleckého anebo literárního díla, úpravy, překlady či hudební úpravy.
Argumentem pro ochranu těchto děl je zejména skutečnost, že rovněž i jejich vytvoření
je třeba považovat za intelektuální úsilí autora, ačkoliv je třeba mít na paměti,
že k přepracování či úpravě díla v jakékoliv podobě je třeba získat souhlas autora
původního díla, ledaže by se jednalo o dílo volné.116 Dále pak jsou jakožto díla autorská
chráněny i sborníky literárních nebo uměleckých děl (např. encyklopedie a antologie),
které se považují za duševní výtvory, a to zejména s ohledem na uspořádání jejich
obsahu anebo způsob jejich výběru. Tato díla pak požívají samostatné ochrany, aniž by
byla způsobena jakákoliv újma autorského práva ke každému z děl tvořící části
takových sborníků.117 Výše uvedeným dílům je pak dle Bernské úmluvy přiznána
ochrana ve všech unijních státech. Na druhou stranu, ochranu dle Bernské úmluvy nelze
přiznat různým skutečnostem, které mají povahu tiskových informací ani denním
zprávám.118
S výhradou určitých povolených výjimek jsou dle Bernské úmluvy chráněna
následující práva (k nimž je autor oprávněn udělit své svolení): (i) právo překladu díla;
(ii) právo dílo zpracovat, upravit nebo jinak změnit; (iii) právo přednesu díla
dramatického, dramaticko-hudebního anebo hudebního na veřejnosti; (iv) právo citovat
literární a umělecká díla, která byla oprávněně zpřístupněna, na veřejnosti; (v) právo
k veřejnému provozování a provedení literárních a uměleckých děl; (vi) právo
k vysílání svých děl; (vii) právo k rozmnožování děl v jakékoliv podobě nebo
jakýmkoliv způsobem, jakož i (viii) právo užití díla jakožto základ pro audiovizuální
díla a právo k rozmnožování, distribuci a přednesu na veřejnosti takového díla.119
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2.2.2.2

Doba trvání ochrany
Co se týče vymezení doby trvání ochrany, ta trvá „po dobu autorova života

a padesát let po jeho smrti,“ jak je uvedeno v článku 7 Bernské úmluvy. Každý unijní
stát je však oprávněn vymezit dobu ochrany delší. Tato doba padesáti let nebyla
stanovena Bernskou úmluvou zcela náhodně; většina unijních států považovala
za spravedlivé, aby touto dobou byla pokryta průměrná doba života autora a jeho
přímých potomků, tj. tři generace. Tato doba rovněž představuje určitý kompromis mezi
zájmy autora a potřebou společnosti mít volný přístup ke kulturnímu dědictví.120
Výjimka je stanovená u filmových děl, pro něž jsou unijní státy oprávněny
stanovit, že ochranná doba uplyne padesát let poté, kdy dojde se svolením autora
ke zpřístupnění takových děl veřejnosti. V případě, že by v průběhu padesáti let
od okamžiku vytvoření díla nedošlo k jeho zpřístupnění, pak doba ochrany uplyne
za padesát let po jeho vytvoření. Druhou skupinu tvoří díla fotografická a díla užitého
umění, za předpokladu, že jsou chráněna jako umělecká díla; u těchto děl je v diskreci
unijních zemí, aby vymezily dobu ochrany, minimálně se však musí jednat o období
dvaceti pěti let od vytvoření daného díla. U autorských děl, která jsou anonymní anebo
která byla vytvořena pod pseudonymem, ochranná doba trvá padesát let poté, kdy bylo
takové dílo poprvé oprávněně zveřejněno (tj. zpřístupněno veřejnosti). Výjimku
z tohoto pravidla tvoří situace, pokud i přes užitý pseudonym bylo patrné, kdo je
autorem díla. V takovém případě se aplikuje ochranná doba za života autora a padesát
let následujících po jeho smrti. Pokud by autor pseudonymního anebo anonymního díla
zpřístupnil svoji totožnost v průběhu aplikované ochranné doby, postupuje se shodně
jako v předchozím zmíněném případě (ochranná doba trvá po dobu autorova života
a padesát let poté). Na druhou stranu platí, že unijní země nemají povinnost chránit díla
anonymní nebo díla vytvořená pod pseudonymem, jestliže lze důvodně předpokládat,
že je autor daného díla padesát let po smrti. Za začátek ochranné doby121 se však vždy
považuje 1. leden, který následuje po smrti autora122 anebo po příslušné události.123

120

MASOUYÉ, Claude. WIPO – Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works (Paris Act, 1971). Ženeva, 1978. 46 s. ISBN: 92-805-0002-3. [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf.
121
Bernská úmluva však používá termín „lhůta“.
122
Pokud by autor zemřel 2. ledna, doba ochrany by se v podstatě prodlužovala o 364 dní.
123
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2.2.2.3

Princip univerzality
Dle principu univerzality, který je upraven v článku 29 Bernské úmluvy, platí,

že smluvní stranou Bernské úmluvy a členem Bernské unie se může stát každý stát.
Příslušné dokumenty o přístupu se ukládají u Generálního ředitele (nejvyšší úředník
Bernské unie, který ji zastupuje). Obecně pak Bernská úmluva vstoupí v platnost pro
nově přistoupivší stát tři měsíce po dni, kdy Generální ředitel oznámil uložení listiny o
přístupu (ledaže by v listině bylo stanoveno datum pozdější). Bernská úmluva však
explicitně stanoví, že stát může „přistoupit k aktu“, jelikož podpis Bernské úmluvy,
následován ratifikací byl uskutečněn pouze zakládajícími unijními státy. V případě
přistoupení je pak daný stát vázán veškerými ustanoveními Bernské úmluvy, tj. nelze
vyhradit, že by např. některá ustanovení byla aplikována a jiná nikoliv.124
2.2.2.4

Tzv. třístupňový test
Do doby přijetí Stockholmské revize Bernské úmluvy absentovala právní úprava

týkající se oprávnění autora udílet svolení k tomu, aby bylo jeho dílo rozmnožováno,
a to i přes to, že se jedná o jedno ze stěžejních autorských práv. Jednotlivé unijní státy
mohly prostřednictvím své legislativy stanovit různé výjimky či omezení (ba dokonce
v krajních případech i zákaz práva autora na rozmnožování svého díla). Na již zmíněné
Stockholmské konferenci se tak objevily dva názorové proudy; jedna skupina se snažila
o zakotvení co nejšiřší „ochrany ekonomických práv autora na rozmnožování svého
díla“, druhá skupina (uznávajíce tuto potřebu ochrany ekonomických práv) navrhovala
zakotvení určité formulace, jež by umožňovala stanovit tzv. nevyhnutelné výjimky.
Vyústěním různých jednání bylo přijetí následující poměrně široké a abstraktní
formulace, která byla inkorporována do článku 9 odst. 2 Bernské úmluvy, a která je
právní teorií považována za tzv. třístupňový test: „Zákonodárstvím států Unie se
vyhrazuje možnost dovolit rozmnožování těchto děl v určitých zvláštních případech,
pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání díla a nezpůsobuje
neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“ Třístupňovým se tento test
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nazývá podle toho, že je tvořen ze „tří samostatných, na sebe navazujících požadavků,
které musí být splněny současně, má-li určitá výjimka či omezení plně konvenovat
s revidovanou Bernskou úmluvou.“125126
Kromě výše uvedeného omezení autorského práva v podobě tzv. třístupňového
testu dále Bernská úmluva ve svém článku 10 stanoví, že citace autorských děl jsou
dovoleny za podmínky, že jsou za prvé uskutečněny v rozsahu, jenž je odůvodněn
sledovaným účelem, a za druhé jsou v souladu s poctivými zvyklostmi. Citace jsou
povoleny z těch děl, které byly zpřístupněny veřejnosti oprávněným způsobem, a dále
pak z časopisů v podobě tiskových přehledů nebo z novinových článků. Unijní státy
jsou dále oprávněny, ať již prostřednictvím svých národních zákonodárných snah anebo
skrze spolupráci s ostatními unijními státy ve formě zvláštních dohod, k tomu, aby
dovolily užití uměleckých anebo literárních děl z důvodu oprávněné potřeby názorného
vyučování ve zvukových či obrazových záznamech, v publikacích, ve vysílání televizí
anebo rozhlasem, a to za splnění následujících dvou podmínek (i) pokud se jedná
o rozsah odůvodněný stanoveným účelem a (ii) užití je v souladu s poctivými
zvyklostmi. Bernská úmluva výslovně stanoví, že vždy je třeba uvést pramen, z něhož
bylo čerpáno, jakož i autorovo jméno; to samozřejmě za předpokladu, pokud bylo
jméno v daném pramenu obsaženo.
Následující článek 10bis Bernské úmluvy stanoví, že jednotlivé jurisdikce států
Bernské unie jsou oprávněny prostřednictvím národních právních předpisů stanovit
možnosti oprávnění rozmnožování tiskem, vysílání televizí anebo rozhlasem či
přenášením po drátě, článků o aktuálních otázkách a tématech (např. politických anebo
hospodářských), které byly uveřejněny v časopisech anebo novinách anebo dílech
shodné povahy, pokud byla vysílána televizí či rozhlasem, a to za předpokladu, že
vysílání televizí anebo rozhlasem nebo takový přenos, nebylo výslovně vyhrazeno.
Obdobná pravidla platí pro unijní státy, pokud se jedná o vymezení podmínek, po
jejichž splnění mohou být při zpravodajství o aktuálních událostech prostřednictvím
filmu, vysíláním televizí anebo rozhlasem, filmem či zpřístupněním veřejnosti po drátě,
rozmnožována, a tím zpřístupňována pro veřejnost umělecká anebo literární díla, jenž
125

PETERA, Jaromír, 2009. Problematika interpretace třístupňového testu. In: KŘÍŽ, Jan a kol.: Aktuální
otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Universita Karlova v Praze. Nakladatelství
Karolinum, 2009. 51 s. ISBN: 978-80-246-1751-0.
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Třístupňový test je dále obsažen v čl. 13 Dohody TRIPS, v článku 10 Smlouvy o právu autorském, čl.
16 Smlouvy o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech a § 29 odst. 1 Autorského zákona.
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byla při takové události vyslechnutá anebo zhlédnutá, pokud by se jednalo o míru, jež
by byla odůvodněna sledovaným informačním účelem. Nicméně, je třeba mít na paměti,
že je třeba vždy uvádět pramen, a to zřetelným způsobem. Pokud se jedná o právní
následky, které by nastaly v důsledku porušení této povinnosti, jejich vymezení je
v diskreci právních předpisů státu, v němž je nárok na ochranu uplatňován.
Pro doplnění uvádím, že jednotlivé státy Bernské úmluvy jsou rovněž
oprávněny, aby stanovily režim efemerních (tento pojem je v jednotlivých státech
Bernské unie poměrně rozlišně interpretován, tj. např. v délce trvání jednoho měsíce, tří
měsíců, šesti měsíců, jednoho roku, apod.) záznamů, které byly pořizovány televizní
anebo rozhlasovou organizací, a to zcela vlastními prostředky a pro své vlastní vysílání.
Úschova takových záznamů v úředních archivech může být rovněž jednotlivými státy
dovolena, a to zejména tehdy, pokud mohou být charakterizovány výjimečnou
dokumentární povahou.127
Závěrem tohoto bodu snad již jen zmíním poznámku ohledně přílohy k Bernské
úmluvě, která umožňuje rozvojovým zemím128 implementaci tzv. nedobrovolných
licencí (které jsou nepřevoditelné a nevýlučné) týkajících se práva na překlad.129 Jinými
slovy, za předpokladu, že dílo nebylo přeloženo do jazyka, který by byl v daném státě
obecně užíván, přímo „nositelem práva na překlad anebo s jeho svolením“, může
kterýkoliv občan daného rozvojového státu (s určitými výjimkami) získat po uplynutí
tříletého období (příp. období delšího, pokud by bylo tamějším zákonodárstvím
stanoveno) licenci na vyhotovení překladu díla do stanoveného jazyka, jakož
i na rozmnožování takového díla tiskem anebo jinou obdobnou formou. Licence však
mohou být uděleny pouze v souvislosti se vzdělávacími či výzkumnými aktivitami.
V takových případech je stanovený způsob užití autorských děl možný bez výslovného
souhlasu autora díla s tím, že zákonem by měla být vždy stanovena výše odměny.130
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MASOUYÉ, Claude. WIPO – Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works (Paris Act, 1971). Ženeva, 1978. 72 s. ISBN: 92-805-0002-3. [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf. Dále také viz VON
LEWINSKI, Silke. International copyright law and policy. New York: Oxford University Press Inc.,
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2.3

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
Dne 14. července 1967131 došlo ve Stockholmu k uzavření Úmluvy o zřízení

Světové organizace duševního vlastnictví (v praxi je Světová organizace duševního
vlastnictví známa pod zkratkou „WIPO“;132 pod tímto termínem budu Světovou
organizaci duševního vlastnictví nadále v této disertační práci zmiňovat). Dodnes
se jedná o stěžejní instrument, na jehož základě jsou na celosvětové úrovni chráněny
předměty duševního vlastnictví, a to i přesto, že v důsledku přijetí Dohody
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS; k tomu viz následující
kapitola 2.4 níže) došlo k zakotvení určité dvojkolejnosti ochrany práv k předmětům
duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni, a to mezi WIPO a Světovou obchodní
organizací (dále jen „WTO“).133 V českém právním řádu byla Úmluva o zřízení Světové
organizace duševního vlastnictví přijata dne 13. ledna 1975 jako vyhláška ministra
zahraničních věcí č. 69/1975 Sb.134
WIPO je mezinárodní organizací,135 která se již v roce 1974 stala jednou
ze specializovaných organizací spravovaných Organizací spojených národů.136 Cílem
WIPO je podpora inovace a tvořivosti za účelem ekonomického, sociálního a kulturního
rozvoje všech členských zemí, a to prostřednictvím vyváženého a zejména efektivního
mezinárodního systému ochrany práv k předmětům duševního vlastnictví.137
WIPO v současné době spravuje 26 mezinárodních smluv, a to včetně Úmluvy
o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).138 V důsledku toho
je mnohdy považována nejen za zdroj normotvorby, ale výrazným způsobem přispívá
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Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví vstoupila v účinnost v roce 1970 a byla
změněna v roce 1979.
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Jedná se o zkratku překladu názvu v anglickém jazyce, tj. World Intellectual Property Organization.
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DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 23 s. ISBN: 80-7201-467-6.
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Změněna vyhláškou č. 80/1985 Sb., ze dne 6. srpna 1985.
135
Ke dni dokončení rukopisu této práce, tj. ke dni 15. dubna 2018, k ní přistoupilo 191 států. Seznam
smluvních států je k dispozici na http://www.wipo.int/members/en/ [online]. [cit. 2018-04-15].
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WIPO: Shrnutí Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. [online] [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html.
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k celosvětovému (tj. globálnímu) systému ochrany předmětů duševního vlastnictví,
jakož i přispívá k dalšímu rozvoji ochrany a nezbytné modernizaci.139
Sídlem WIPO je v současné době Ženeva, Švýcarsko. WIPO má své pobočky
v Brazílii (Rio de Janeiro), Japonsku (Tokio) a ve Spojených státech amerických (New
York).

2.3.1 Obecně k Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO)
Kořeny WIPO sahají až do let 1883 a 1886, kdy došlo k uzavření Pařížské
úmluvy a Bernské úmluvy. Obě tyto úmluvy ve svých článcích výslovně zmiňují
tzv. Mezinárodní úřad.140 Tyto Mezinárodní úřady byly nejdříve úřady samostatnými,
následně byly v roce 1893 sjednoceny a poté (za dlouhých sedmdesát sedm let) byly
v roce 1970 nahrazeny WIPO, a to právě prostřednictvím uzavření Úmluvy o zřízení
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).141

2.3.2 Cíle a úkoly Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
WIPO má dva hlavní cíle, které jsou výslovně zakotveny v článku 3 Úmluvy
o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Za prvé se jedná o podporu
celosvětové ochrany duševního vlastnictví, a to prostřednictvím vzájemné spolupráce
mezi státy, jakož i v součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi. Za druhé
se jedná o zajištění administrativně-správní kooperace mezi uniemi, které byly založeny
na základě mezinárodních smluv, jež jsou pod správou WIPO.142
K tomu, aby došlo k dosažení výše uvedených cílů, WIPO, s výhradou
pravomoci každé z unií a prostřednictvím svých příslušných orgánů, realizuje
následující činnosti (jejich výčet je obsažen v článku 4 Úmluvy o zřízení Světové
organizace duševního vlastnictví (WIPO)): (i) podpora přijetí opatření, která jsou určena
139

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
právva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 23-24 s. ISBN: 80-7201-467-6.
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Viz čl. 13 odst. 2 bod. ii) Pařížské úmluvy a čl. 22 odst. 2 bod ii) Bernské úmluvy.
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Inc., 2008. 415 s. ISBN: 978-0-19-920720-6.

48

nejen ke zdokonalení celosvětové ochrany duševního vlastnictví, ale také k harmonizaci
národních zákonodárství v této oblasti; (ii) zajišťování administrativně-správních úkolů
jednotlivých unií (tj. Pařížské unie, Bernské unie a zvláštní unie zřízené ve spojitosti
s Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)); (iii) podpora
a spolupráce s těmi státy, které vyžadují právně technickou pomoc v oblasti duševního
vlastnictví; (iv) povzbuzování států, aby uzavíraly mezinárodní závazky směřující
k tomu, aby docházelo k podpoře ochrany duševního vlastnictví; (v) shromažďování
a rozšiřování informací o ochraně duševního vlastnictví; (vi) podpora a uskutečňování
studia v oblasti ochrany duševního vlastnictví, jakož i uveřejňování příslušných
výsledků; (vii) převzetí správy (či participace na správě) zahrnující uskutečnění
jakéhokoliv mezinárodního závazku, který by směřoval k podpoře ochrany oblasti
duševního vlastnictví; (viii) zajišťování služeb, jejichž prostřednictvím dochází
k mezinárodní ochraně duševního vlastnictví a uskutečňování příslušných zápisů, jakož
i uveřejňování údajů, týkajících se těchto zápisů a (ix) uskutečňování veškerých
ostatních vhodných opatření.
Pokud se jedná o členství, to je otevřeno každému státu, který je členem Pařížské
unie, Bernské unie či unie zřízené ve spojitosti s WIPO. Členem WIPO se může stát
i ta země, která by nebyla členem žádné z unií, za předpokladu, že „je členem
Organizace spojených národů, některé odborné organizace přidružené k Organizaci
spojených národů nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo je účastníkem
statutu Mezinárodního soudního dvora nebo byla pozvána valným shromážděním
WIPO, aby se stala členem Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
(WIPO).“143

2.3.3 Instituce Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) byly zřízeny
tři hlavní orgány, a to Valné shromáždění, Konference a Koordinační výbor.144 Stručné
pojednání o nich bude předmětem následujících bodů.
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2.3.3.1

Valné shromáždění

Valné shromáždění je složeno z těch zemí, které jsou členskými státy WIPO
a současně členem buď Pařížské anebo Bernské unie. Mezi hlavní pravomoci Valného
shromáždění patří, mimo jiné: (i) jmenování Generálního ředitele dle návrhu
Koordinačního výboru; (ii) projednávání a schvalování zpráv Generálního ředitele
týkající se WIPO jakožto celku a určování příslušných pokynů; (iii) projednávání
a schvalování zpráv Koordinačního výboru; (iv) schvalování finančního řádu WIPO
a rozpočet společných výdajů unií na dobu dvou let či (v) rozhodování, které
z nečlenských

států

WIPO

(jakož

i

mezinárodních

nevládních

organizací

a mezivládních organizací) se mohou zúčastnit jeho zasedání.145
2.3.3.2

Konference Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Konference WIPO je složena z těch států, které podepsaly Úmluvu o zřízení
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO); absentuje zde však požadavek
na členství v některé z unií. Konference je, mimo jiné, orgánem WIPO, který
je zodpovědný za přijímání dodatků a změn k Úmluvě o zřízení Světové organizace
duševního vlastnictví (WIPO); při přijímání změn se postupuje dle článku 17146 Úmluvy
o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Dále pak také projednává
otázky všeobecného zájmu v oblasti duševního vlastnictví; je rovněž oprávněna
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k této problematice přijímat určitá doporučení (musí však respektovat samostatnost
a jednotlivé pravomoci unií).147
2.3.3.3

Koordinační výbor Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Koordinační výbor WIPO je složen ze zemí účastnících se Úmluvy o zřízení
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), které mají současně statut člena
tzv. Výkonného výboru Pařížské unie a tzv. Výkonného výboru Bernské unie anebo
i obou těchto Výkonných výborů. Mezi nejdůležitější funkci Koordinačního výboru lze
řadit funkci poradní, jelikož poskytuje orgánům unií, Generálnímu řediteli, Valnému
shromáždění i Konferenci WIPO svá stanoviska ke všem finančním a správním
otázkám, jakož i ke všem ostatním otázkám, které představují společný zájem buď jedné
či několika unií i unie WIPO, anebo dvou či více unií. Vyjadřuje se zejména
k finančním otázkám, tj. rozpočtu společných výdajů unií. Kromě toho je dále
zodpovědný za přípravu návrhu pořadu jednání Valného shromáždění i Konference
(v případě Konference připravuje rovněž i její rozpočet). Pokud uplyne funkční období
Generálního ředitele anebo se uvolní jeho místo, je Koordinační výbor zodpovědný
za návrh nového kandidáta Valnému shromáždění. Za situace, že by Valné shromáždění
navrženého kandidáta nejmenovalo, je Koordinační výbor povinen navrhnout kandidáta
jiného; k tomuto postupu dochází tak dlouho, dokud je kandidát navržený
Koordinačním výborem WIPO Valným shromážděním do své funkce jmenován.148
2.3.3.4

Mezinárodní úřad a Generální ředitel

Mezinárodní úřad plní funkci sekretariátu WIPO, v jejím čele stojí Generální
ředitel, který má dva či více náměstků a je jmenován na funkční období, které musí být
dlouhé alespoň šest let. Opětovné jmenování se připouští.149
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Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html.
149
Článek 9 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
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Generální ředitel je nejvyšším úředníkem WIPO, který ji zastupuje. Je odpovědný
Valnému shromáždění a musí se řídit jeho pokyny, ať již o interních otázkách WIPO
či o vnějších záležitostech. Generální ředitel, jakož i jím určení pracovníci, jsou
oprávněni účastnit se všech schůzí Valného shromáždění, Konference, Koordinačního
výboru, ostatních výborů nebo pracovních skupin. Nedisponují však hlasovacími právy.
Generální ředitel, případně jím určený pracovník, je sekretářem těchto orgánů,
a to z úřední povinnosti.150
Závěrem tohoto bodu doplním, že Generální ředitel jmenuje členy Mezinárodního
úřadu; jeho povinností je zajistit, aby byl výběr proveden na „co nejširším zeměpisném
základě. Samotná funkce Generálního ředitele a pracovníků má přísně mezinárodní
povahu a členské státy jsou povinny tuto výlučně mezinárodní povahu plně respektovat
a zamezit jejich ovlivňování.“151

2.4

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
(TRIPS)
V letech 1986-1994 probíhalo tzv. uruguajské kolo GATT, jehož výsledkem bylo

uzavření Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO);152 její přílohu 1c)
tvořila Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, tj. TRIPS (dále
jen „Dohoda TRIPS“).153 Dohoda TRIPS byla přijata dne 15. dubna 1994 v Marrakéši.
V současné době se jedná o nejkomplexnější mezinárodní smlouvu upravující předměty
duševního vlastnictví a práva k nim. Kromě toho obsahuje právní úpravu užití práv
k duševnímu vlastnictví, jejich rozsah a zejména pak jejich uplatnění na trhu.154
Jak jsem již výše uvedla, přijetím Dohody TRIPS došlo na mezinárodní úrovni
k vytvoření dvojkolejnosti v ochraně práv k předmětům duševního vlastnictví, tedy
WIPO a WTO. Kromě toho, na rozdíl od ostatních mezinárodních smluv (např. Pařížská
úmluva), lze Dohodu TRIPS vnímat jakožto poměrně odlišný typ právního dokumentu,
150

Článek 9 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
Článek 9 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
152
Angl. the World Trade Organization; Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace vstoupila
v účinnost dne 1. ledna 1995. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace byla vyhlášena pod
sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
153
Angl. the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
154
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 29 s. ISBN: 80-7201-467-6.
151
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a to zejména s ohledem na to, že se koncentruje na obchodní aspekty předmětů
průmyslového vlastnictví, když těžiště úpravy směřuje zejména na jejich uplatnění
na trhu.155
Důležitým aspektem je rovněž ta skutečnost, že Dohoda TRIPS je na rozdíl
od jiných smluv spravovaných WIPO (např. Pařížské úmluvy či Bernské úmluvy)
mezinárodní smlouvou, jejíž ustanovení nejsou v rámci českého právního systému
přímo použitelná.156

2.4.1 Zásady

a

principy

Dohody

o

obchodních

aspektech

práv

k duševnímu vlastnictví (TRIPS)
Některé

ze

zvláštních

cílů

jsou

vyjádřeny

již

v samotné

preambuli

Dohody TRIPS, podle níž se klade důraz zejména na zmenšení překážek mezinárodního
obchodu, podporu účinné a přiměřené ochrany práv k duševnímu vlastnictví, jakož
i zajištění, aby jednotlivé postupy a opatření k jejich dodržování nebyly překážkami
oprávněného obchodu.
Mezi stěžejní principy Dohody TRIPS lze řadit (i) princip národního zacházení;
(ii) princip minimálních práv; (iii) princip bezformálnosti a (iv) princip zacházení podle
nejvyšších výhod.
2.4.1.1

Princip národního zacházení

Zásada národního zacházení157 je vyjádřena v článku 3 Dohody TRIPS. Jedná
se o vyjádření povinnosti, aby každý stát poskytoval občanům jiných členských států
stejné zacházení (tj. neméně příznivé), jaké poskytuje svým vlastním občanům,
a to ve vztahu k ochraně duševního vlastnictví. Ochrana v této souvislosti zahrnuje
„skutečnosti, vztahující se k dostupnosti, nabývání, rozsahu, udržování a dodržování
práv k duševnímu vlastnictví, jakož i takové skutečnosti, které se vztahují k využívání
155

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 23-29 s. ISBN: 80-7201-467-6.
156
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 36 s. ISBN: 80-7201-467-6.
157
Angl. National treatment; k tomu dále viz VON LEWINSKI, Silke. International copyright law and
policy. New York: Oxford University Press Inc., 2008. 276-280 s. ISBN: 978-0-19-920720-6; JENERÁL,
Emil. Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 38-39 s.
ISBN: 978-80-7282-083-2.
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práv k duševnímu vlastnictví výslovně uvedených v Dohodě TRIPS.“158 Dohoda TRIPS
v této souvislosti poukazuje na výjimky, které byly s ohledem na tuto zásadu
aplikovány již v Pařížské úmluvě (viz výše bod 2.1.2.1), Bernské úmluvě (viz výše bod
2.2.1.1), Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových
záznamů a rozhlasových organizací (dále jen „Římská úmluva“)159 a Smlouvě
o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů.160
2.4.1.2

Princip minimálních práv

Článek první Dohody TRIPS upravuje zásadu poskytnutí a zajištění minimálních
práv, podle níž jsou členské státy povinny poskytnout zacházení dle Dohody TRIPS
nejen svým domovským občanům, ale zejména občanům ostatních členských států;
za občany jsou považovány fyzické a právnické osoby, které by splňovaly kritéria
způsobilosti dle Pařížské úmluvy, Bernské úmluvy, Římské úmluvy, jakož i Smlouvy
o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů s tím, jako by všechny členské
státy WTO byly členy těchto úmluv.
Dohoda TRIPS navíc explicitně stanoví, že členské státy jsou oprávněny v rámci
národních právních systémů zakotvit i rozsáhlejší právní ochranu, než jaká
je vyžadována dle Dohody TRIPS, to však za předpokladu, že daná ochrana nebude
v rozporu s příslušnými ustanoveními Dohody TRIPS. Princip minimálních práv je pak
dále obsažen v článcích 9 až 13 Dohody TRIPS týkajících se autorských práv (jakož
i práv příbuzných, resp. souvisejících) a v článku 14 Dohody TRIPS upravující ochranu
výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních
organizací.161

158

Viz poznámka pod čarou k ustanovení článku 3 Dohody TRIPS.
Ze dne 26. října 1961, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb., ze dne 18. září 1964 o
Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových
organizací, v platném znění, ve znění opravy č. 157/1965 Sb.; s ohledem na rozsah disertační práce se
analýze Římské úmluvy věnovat nebudu, i když jsem si vědoma její důležitosti v rámci práv
k předmětům duševního vlastnictví.
160
Zkráceně Smlouva IPIC, ze dne 26. května 1989.
161
VON LEWINSKI, Silke. International copyright law and policy. New York: Oxford University Press
Inc., 2008. 280-281 s. ISBN: 978-0-19-920720-6.
159
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2.4.1.3

Princip bezformálnosti či částečné formálnosti

Tyto

zásady

se

týkají

autorských

práv

(jakož

i

práv

příbuzných,

resp. souvisejících) a práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových a televizních organizací, a proto nejsou z hlediska systematického
obsaženy v I. části Dohody TRIPS, která se věnuje toliko ustanovením obecným
a základním zásadám. Pro autorská práva se princip bezformálnosti aplikuje na základě
článku 5 odst. 2 Bernské úmluvy (k tomu viz blíže bod 2.2.1.2 výše). Pokud se jedná
o ochranu práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových
a televizních organizací, článek 14 odst. 6 věta první Dohody TRIPS odkazuje
na omezení, podmínky, výhrady anebo výjimky, jak jsou tyto stanoveny Římskou
úmluvou, konkrétně v jejím článku 11,162 podle něhož je splnění určitých formalit
podmínkou ochrany. Jinými slovy, formální podmínky, které jsou umožněny
dle článku 11 Římské úmluvy, jsou dovoleny rovněž i dle Dohody TRIPS.163
2.4.1.4

Princip zacházení podle nejvyšších výhod

Zásada

zacházení

podle

nejvyšších

výhod164

je

zakotvena

v článku 4 Dohody TRIPS. Podle ní platí, že jedná-li se o ochranu duševního
vlastnictví, tak jakákoliv výhoda, výsada, přednost či osvobození, která je přiznána
členským státem Dohody TRIPS občanům kterékoliv jiné země, pak bude ve stejné
míře, a to bezpodmínečně a ihned, přiznána občanům všech ostatních členských států.
Z této zásady však existují určité výjimky, a to tehdy, pokud by dané výhody,
výsady, přednosti či osvobození (i) vyplývaly z výkonu práva obecné povahy nebo
z mezinárodních dohod o právní pomoci (a neomezovaly by se přitom výhradně
162

Článek 11 Římské úmluvy výslovně stanoví: „Vyžaduje-li smluvní stát podle svého vnitřního
zákonodárství jako podmínku ochrany práv výrobců zvukových snímků nebo výkonných umělců, anebo
obou k zvukovým snímkům splnění formalit, budou se tyto podmínky pokládat za splněné, jestliže
všechny rozmnoženiny vydaného zvukového snímku uvedené do prodeje nebo jejich obaly ponesou
poznámku skládající se ze znaku ℗ s připojením roku prvního vydání, umístěnou takovým způsobem,
aby bylo dostatečně dáno najevo, že se činí nárok na ochranu; a neuvádějí-li rozmnoženiny nebo jejich
obaly výrobce nebo osobu výrobcem zmocněnou (připojením jména, obchodní známky nebo jiného
příslušného označení), musí poznámka obsahovat také jméno vlastníka práv výrobce. Konečně neuvádějíli rozmnoženiny nebo jejich obaly hlavní výkonné umělce, musí poznámka obsahovat také jméno osoby,
která vlastní práva takových výkonných umělců ve státě, kde se trvalý záznam uskutečnil.“
163
VON LEWINSKI, Silke. International copyright law and policy. New York: Oxford University Press
Inc., 2008. 280-281 s. ISBN: 978-0-19-920720-6.
164
Angl. Most-favoured-nation clause.
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na ochranu duševního vlastnictví); (ii) byly poskytnuty v souladu s příslušnými
ustanoveními Bernské úmluvy anebo Římské úmluvy, podle nichž je možné,
aby poskytnuté zacházení nebylo záležitostí národního zacházení, ale zacházení, které
je poskytnuto v jiné zemi; (iii) se týkaly práv výkonných umělců, výrobců zvukových
záznamů a provozovaného televizního a rozhlasového vysílání, jenž nejsou poskytnuta
dle Dohody TRIPS (jedná se např. o situaci, pokud by dle národního právního řádu
členského státu byla přiznána vyšší míra ochrany, než která je vyžadována dle Dohody
TRIPS, tak tento členský stát není povinen poskytnout tuto vyšší míru ochrany také
i jinému členskému státu)165 či (iv) vyplývaly z mezinárodních dohod, které se vztahují
k ochraně duševního vlastnictví a které nabyly platnosti a účinnosti předtím,
než vstoupila v platnost Dohoda o WTO, a to za předpokladu, že dojde k oznámení
takových dohod orgánu Dohody TRIPS (tj. Radě pro Dohodu TRIPS) a že dané dohody
nejsou zdrojem neoprávněné anebo svévolné diskriminace vůči občanům ostatních
členských zemí.

2.4.2 Charakteristika Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví (TRIPS)
Pokud se jedná o autorské právo, Dohoda TRIPS z velké míry odkazuje
na ustanovení Bernské úmluvy s tím, že je doplňuje o několik vlastních norem, která
příslušná ustanovení Bernské úmluvy zpřesňují či rozšiřují. Totéž již ale neplatí
pro ochranu práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových
a televizních organizací, jelikož v této sféře nedochází k inkorporaci norem Římské
úmluvy, nýbrž k vytvoření užšího souboru specifických norem Dohody TRIPS.
Je vhodné doplnit, že Dohoda TRIPS je považována za zvláštní dohodu, a to ve smyslu
čl. 20 Bernské úmluvy166 a čl. 22 Římské úmluvy.167168

165

VON LEWINSKI, Silke. International copyright law and policy. New York: Oxford University Press
Inc., 2008. 283 s. ISBN: 978-0-19-920720-6.
166
„Vlády států Unie si vyhrazují právo sjednat mezi sebou zvláštní dohody, pokud by takové dohody
přiznávaly autorům širší práva, než se jim přiznávají Úmluvou, nebo pokud by obsahovaly jiná
ustanovení, která neodporují této úmluvě. Ustanovení dosavadních dohod, která jsou v souladu s těmito
podmínkami, zůstávají v platnosti.“
167
„Smluvní státy si vyhrazují právo sjednat mezi sebou zvláštní dohody, pokud tyto dohody přiznají
výkonným umělcům, výrobcům zvukových snímků anebo rozhlasovým organizacím širší práva, než jaká
přiznává tato Úmluva, nebo pokud budou obsahovat jiná ustanovení neodporující této Úmluvě.“
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Zajímavou skutečností je, že Dohoda TRIPS neinkorporuje ochranu morálních
práv, která je obsažena v článku 6bis Bernské úmluvy, ani práva, která by byla od nich
odvozená. Důvodem pro vymezení této výjimky byl postoj Spojených států amerických,
které, ačkoliv jsou členem Bernské úmluvy již od roku 1989, odmítají explicitní
zavedení ochrany morálních práv, jelikož kladou důraz na ekonomické využití díla.
Důsledkem této úpravy je větší volnost firem uplatňujících se v multimediálním
průmyslu, neboť zde odpadá povinnost specifikace autora při používání děl. Na druhou
stranu však, a to zejména s ohledem na dodržování vzájemných závazků vyplývajících
z Bernské úmluvy, princip národního zacházení a zacházení dle nejvyšších výhod, stát,
který je členem WTO a současně účastníkem Bernské úmluvy, je povinen určitá
morální práva zabezpečit, a to nejen ve vztahu ke státům, které mají shodné postavení
(tj. účastní se Bernské úmluvy i WTO), nýbrž i ve vztahu k těm státům, které jsou sice
členy WTO, ale nikoliv již Bernské úmluvy.169
Obdobně

platí,

že

účastníci

Římské

úmluvy

musí

chránit

příbuzná

(resp. související) práva v rámci národních právních režimů i těch států WTO, kteří
nejsou smluvními stranami Římské úmluvy.170
Zcela poprvé byla dle článku 10 Dohody TRIPS na mezinárodní úrovni zakotvena
absolutní autorskoprávní ochrana počítačových programů,171 ať již ve strojovém nebo
zdrojovém kódu, a to aniž by byla vyžadována podmínka autorské individuality.
Nově (tj. oproti Bernské úmluvě) bylo rovněž upraveno právo pronajímání
počítačových programů, podle kterého bylo členským státům umožněno, aby autorům
(případně jejich právním nástupcům) povolily anebo naopak zakázaly komerční
pronajímání originálů nebo kopií autorských děl veřejnosti (obdobné ustanovení se pak
rovněž aplikovalo i na díla kinematografická). Tato povinnost se neaplikovala v případě
pronajímání, pokud podstatným předmětem nebyl samotný program. Dohoda TRIPS
oproti Římské úmluvě dále nově rozšířila právo na komerční pronajímání i na výrobce

168

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 45-46 s. ISBN: 80-7201-467-6.
169
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 46 s. ISBN: 80-7201-467-6.
170
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 46 s. ISBN: 80-7201-467-6.
171
K tomu dále viz VON LEWINSKI, Silke. International copyright law and policy. New York: Oxford
University Press Inc., 2008. 287-288 s. ISBN: 978-0-19-920720-6.
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zvukových záznamů a případně i na jakékoli jiné majitele práv ke zvukovým
záznamům.172
Je nutné podotknout, že s ohledem na digitalizaci a neustálý technologický vývoj,
který se čím dál tím více dostává do popředí a prochází neustálými inovacemi, není
uplatnění autorského práva a práv příbuzných (resp. souvisejících) na internetu
prostřednictvím Dohody TRIPS chráněno dostatečným způsobem. Zejména i z toho
důvodu došlo v roce 1996 na poli WIPO k přijetí tzv. internetových smluv, tj. smlouvy
o právu autorském a smlouvy o výkonech výkonných umělců a o zvukových
záznamech.173

2.4.3 Vztahy mezi Světovou obchodní organizací (WTO) a Světovou
organizací duševního vlastnictví (WIPO)
Jak jsem již uvedla výše, i napříč tomu, že WIPO má v oblasti ochrany práv
duševního vlastnictví zcela výsadní postavení (k tomu viz výše kapitola 2.3),
je v současné době čím dál tím více zdůraznována pozice WTO, jejímž hlavním cílem
je podpora obchodních aspektů práv k předmětům duševního vlastnictví. Nicméně,
s ohledem na limitaci nežádoucí duplicity a zejména s přihlédnutím k dosažení cílů
WTO i WIPO, je kooperace a sbližování těchto dvou institucí nezbytná.174
Závěrem tohoto bodu doplním, že vzájemná spolupráce mezi institucemi WIPO
a WTO je předmětem úpravy Dohody mezi WIPO a WTO, ze dne 22. prosince 1995,
která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1996. Kooperace je zajištována prostřednictvím
(i) technické a právně-technické spolupráce pro rozvojové státy, které nejsou členy
WIPO nebo WTO (jinými slovy daná pomoc slouží např. členským zemím WIPO, které
nejsou členy WTO či naopak); (ii) oznamování, překládání národních právních
předpisů, jakož i jejich zpřístupnění mezi členskými státy WIPO a WTO
a (iii) implementace čl. 6ter Pařížské úmluvy, podle které bude Mezinárodní úřad WIPO
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DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
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zajišťovat veškerou proceduru oznamování emblémů a námitek. Z tohoto důvodu
dochází k naprosté eliminaci jakékoliv duplicity.175

175

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského
práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 36 s. ISBN: 80-7201-467-6.
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3

Předměty duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích
Stěžejním předmětem této části disertační práce je právní analýza vybraných

předmětů duševního vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích de lege lata
(tj. zaměstnanecké dílo, podnikový vynález a zaměstnanecký průmyslový vzor),
a to zejména s ohledem na charakteristiku jednotlivých institutů, vymezení vzájemných
práv a povinností subjetků pracovněprávního vztahu, jakož i vypořádání se s otázkami
souvisejícími s právem zaměstnance na odměnu.

3.1

Zaměstnanecké dílo
Jedním z nejvýznamnějších institutů, o nichž tato disertační práce pojednává,

je zaměstnanecké dílo. Jak je již ze samotného názvu zřejmé, jedná se o dílo, které
vytvořil zaměstnanec v rámci svého zaměstnání, tedy při plnění povinností
vyplývajících pro něj z pracovněprávního poměru (včetně vztahů založených dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody
o provedení práce) či služebního poměru.176
Komplexní právní úprava zaměstnaneckého díla není obsažena v Zákoníku
práce, jak by bylo možné ze systematického výkladu daného institutu předpokládat
(jelikož

se

jedná

o

výsledek

tvůrčí

činnosti

zaměstnance),

nýbrž

je

předmětem ustanovení § 58 Autorského zákona. Zákonodárce tak přímo reguluje
(i pod vlivem evropské právní úpravy) právní postavení autora díla, tj. zaměstnance,
a jeho zaměstnavatele, který mu poskytl pro vytvoření díla nejen vhodné pracovní
podmínky (např. vybavení kanceláře, zakoupení strojů, zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví na pracovišti), ale v mnohých případech zajistil i nezbytné financování,
zpřístupnil své know-how či další nezbytné materiály a podklady, příp. ostatní podporu
a rovněž zaměstnanci za provedenou činnost poskytl odměnu. Považuji za důležité
zmínit, že zvláštní úprava zaměstnaneckého díla tedy směřuje zejména k ochraně
ekonomických zájmů zaměstnavatele, jelikož pokud by zaměstnavateli bylo
znemožněno nakládat s výsledky činnosti jeho zaměstnanců, které jsou považovány
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Právní úprava služebního poměru je obsažena v zákoně 234/2014 Sb., služební zákon, v platném
znění.
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za zaměstnanecké dílo a k jejichž vytvoření zaměstnavatel velkou měrou přispěl, vedlo
by to ve spoustě případů nejen ke zmaření jeho (nejen finanční) investice, ale za určité
situace by mohlo dojít ke zhoršení postavení zaměstnavatele na trhu, či v konečném
důsledku by mohlo mít důsledky fatální, tj. vést k jeho úpadku.

3.1.1 Historický vývoj právní úpravy zaměstnaneckého díla
3.1.1.1

Právní úprava zaměstnaneckého díla dle zákona č. 115/1953 Sb., o právu
autorském
Vůbec první právní úpravu díla, které bylo vytvořeno v rámci pracovního

poměru, a to ve vědecké instituci nebo na jejím pracovišti, obsahoval zákon
č. 115/1953 Sb., o právu autorském, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1954 a byl
zrušen dne 30. června 1965.
Po dobu jedenácti a půl let byla předmětná právní úprava zakotvena
v ustanoveních § 19 a § 20 a jednalo se v podstatě o zákonnou licenci ve prospěch
vědecké instituce, která mohla bez svolení autora a zejména bez poskytnutí odměny,
dané dílo využívat, ovšem pouze pro účely plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny.
Vědecká instituce dále za stejných podmínek mohla v rozsahu vlastní nezbytné potřeby
dílo rozmnožovat, pokud však takové rozmnoženiny zdarma rozdělovala. V případě,
že vědecká instituce měla zájem dílo vydávat, bylo nutné, aby zaměstnanci poskytla
honorář. Zajímavostí však shledávám, že v takovém případě instituce nebyla povinna
získat autorův souhlas a byla časově limitována dobou dvou let ode dne, kdy jí bylo
dílo zaměstnancem odevzdáno. V uvedené dvouleté době byl zaměstnanec (autor)
oprávněn sám - své právo dílo vydat - převést na jiného jen se svolením vědecké
instituce. Nicméně, i v takovém případě byla vědecká instituce oprávněna požadovat,
aby byl při vydání díla uveden její název, přičemž toto právo nebylo vymezeno časově,
a tedy platilo i po uvedené době dvou let.177
Obdobně se o zákonnou licenci jednalo v případě úřadů, orgánů, institucí,
organizací a podniků, které byly oprávněny bez svolení autora užívat pro plnění
vlastních úkolů takového uměleckého díla, které zaměstnanec (autor) vytvořil na jejich
177

MERHAUTOVÁ, Marta. Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci. 1.
vydání. Praha: Akademia, 2015. 31 s. ISBN: 978-80-200-2540-1.
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pracovišti v rámci plnění povinností vyplývajících pro něj z pracovního poměru.
V tomto případě však již bylo zákonem zakotveno právo zaměstnance na autorskou
odměnu.
Uvedená dvojkolejnost tak byla znakem určité roztříštěnosti právní úpravy v tom
smyslu, že pro účely výplaty odměny pro zaměstnance bylo rozhodující, zda se jednalo
o dílo mající rysy vědecké anebo umělecké.
3.1.1.2

Právní úprava zaměstnaneckého díla dle zákona č. 35/1965 Sb., o dílech
literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Uvedený zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském, byl zrušen zákonem

č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), přičemž
předmětná právní úprava byla obsažena v ustanovení § 17. V době přijetí zákona
č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
se o zaměstnavateli hovořilo jakožto o socialistické organizaci; tento termín byl užíván
až do 21. listopadu 1991. Socialistická organizace (zaměstnavatel) mohla pro účely
plnění vlastních interních úkolů využívat jak díla vědeckého, tak i uměleckého, které
bylo vytvořeno jejím zaměstnancem (dle tehdejší terminologie pracovníkem) v rámci
plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. Svolení autora nebylo třeba. Byloli jedním z úkolů socialistické organizace (zaměstnavatele) vydávání nebo uveřejňování
děl, pak uveřejnění díla, které bylo zaměstnancem vytvořeno ke splnění povinností
vyplývajících z pracovní smlouvy, bylo možné pouze s autorovým svolením. Pakliže
zaměstnanec bez závažných důvodů odpíral svolení udělit, organizace se mohla
domáhat svolení prostřednictvím soudu. Pokud bylo dílo vytvořeno v rámci plnění
povinností vyplývajících z pracovního poměru uzavřeného se socialistickou organizací,
pak byl autor omezen ve volném nakládání s dílem, jelikož svolení k vydání nebo
jinému uveřejnění díla bylo možné jen s jejím souhlasem. Pokud by v takovém případě
organizace odpírala svůj souhlas poskytnout, mohl se zaměstnanec obrátit na soud.
Zákon dále v ostatních podmínkách odkazoval na pracovní smlouvu, přičemž speciální
zákonná úprava platila v souvislosti s náhradou vynaložených nákladů socialistické
organizace (zaměstnavatele). Platilo, že pokud by pracovní smlouva nestanovila jinak,
socialistická organizace (zaměstnavatel) byla oprávněna požadovat, aby jí zaměstnanec
přiměřeným způsobem přispěl k náhradě nákladů, které k vytvoření díla byly
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vynaloženy. Novelou, tj. zákonem č. 86/1996 Sb.,178 bylo do zákona č. 35/1965 Sb.,
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) vloženo ustanovení,
které stanovilo, že pokud nebylo výslovně mezi stranami sjednáno jinak, tak v případě,
že zaměstnanec v rámci plnění svých pracovních povinností vyplývajících z pracovního
poměru

vytvořil

počítačový

program,

autorská

práva

vykonával

výhradně

zaměstnavatel. Je zřejmé, že snahou zákonodárce bylo zejména s ohledem na stále
se rozvíjející oblast informačních technologií a softwarových inovací zakotvení
dispozičního práva zaměstnavatelů, jejichž předmětem bylo nakládání s počítačovými
programy a softwarem jako takovým.
Dále již tehdy zákon upravoval právní vztahy pro případy splnění povinností
v rámci členského nebo služebního poměru, když stanovil, že obdobná právní úprava
(jak jsem uvedla výše) se aplikuje i v rámci těchto vztahů; čímž tedy odstranil nejistotu,
která v této oblasti do přijetí novely panovala a činila aplikační problémy v praxi.

3.1.2 Právní úprava zaměstnaneckého díla de lege lata
3.1.2.1

Zakotvení v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon)
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský

zákon) byl po dlouhých třiceti pěti letech zrušen a nahrazen současným Autorským
zákonem, přičemž poměrně komplexní právní úprava je obsažena (jak jsem již výše
uvedla) v ustanovení § 58 Autorského zákona. Srovnám-li textaci původního autorského
zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
z roku 1965 a stávající právní úpravu, je zřejmé, že nyní zákonodárce upouští od toho,
že by bylo zaměstnavateli umožněno nakládat a užívat autorských děl svých
zaměstnanců pouze pro jeho vnitřní potřebu a jen v rámci jeho předmětu podnikání
a k ostatnímu nakládání by byl vyžadován souhlas zaměstnance. Nyní je znát koncepční
178

Implementace Směrnice Rady 91/250/EHS, ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových
programů, která upravovala majetková práva zaměstnavatele k počítačovému programu vytvořenému
zaměstnancem v rámci plnění jeho pracovních povinností. Dle čl. 2 odst. 3 „Pokud je počítačový program
vytvořen zaměstnancem v rámci výkonu jeho povinností nebo podle pokynů jeho zaměstnavatele, je
zaměstnavatel výlučně oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k takto vytvořenému počítačovému
programu, pokud není smlouvou stanoveno jinak.“
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posun směrem k omezenému nakládání s dílem samotného autora (zaměstnance)
a naopak výkon autorských práv majetkových k dílu je svěřen výlučně zaměstnavateli
(s výjimkami v Autorském zákoně uvedenými). Zaměstnavatel je oprávněn s dílem
nakládat do té míry, že k samotnému užití díla nepotřebuje zaměstnancův souhlas.179
3.1.2.2

Definice zaměstnaneckého díla
Explicitní definici zaměstnaneckého díla lze nalézt v prvém odstavci již

zmíněného ustanovení § 58 Autorského zákona, kdy zákonodárce hovoří o tom,
že zaměstnaneckým dílem se rozumí dílo, které autor vytvořil ke splnění svých
povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu180 a k němuž,
nebylo-li sjednáno jinak, „vykonává zaměstnavatel svým jménem a na svůj účet
autorova majetková práva k dílu.“
Zákonná úprava je však dispozitivní, a tak je smluvním stranám umožněno,
aby si mezi sebou ujednaly jinak. Jedná se tedy o právo, nikoliv o povinnost
zaměstnavatele, aby svá práva k zaměstnaneckému dílu vykonával; v žádném případě
nebylo úmyslem zákonodárce zaměstnavatele do aktivní ingerence užití předmětných
práv nutit. Na druhou stranu, ani zaměstnanec nemá povinnost autorská majetková
práva k dílu vykonávat, a to zejména tehdy, pokud by z jeho strany nebyl dán
k takovému výkonu souhlas či by přímo bylo zjevné, že o výkon takových práv nejeví
žádný zájem. Zavázat zaměstnance k plnění takových povinností by bylo možné pouze
smluvně, tedy uzavřením zvláštní separátní dohody o výkonu daných práv
se zaměstnavatelem anebo začleněním příslušného ustanovení přímo do pracovní
smlouvy. Mám za to, že taková ujednání by bylo možné sjednat buď na samém počátku,
tedy při založení pracovního poměru (či dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr) anebo i v jeho samotném průběhu, tedy uzavřením dodatku k pracovní smlouvě
(případně k dohodě k pracovní činnosti či dohodě o provedení práce) nebo sjednáním
samostatné dohody.181
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MERHAUTOVÁ, Marta. Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci. 1.
vydání. Praha: Akademia, 2015. 31 s. ISBN: 978-80-200-2540-1.
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3.1.2.3

Výkon majetkových práv
Jak jsem již výše uvedla, majetková práva k dílu jsou vykonávána

zaměstnavatelem, který je po dokončení díla oprávněn s dílem zaměstnance nakládat,
a to svým jménem a na svůj účet. Jedná se o tzv. zákonné postoupení majetkových práv
autora – zaměstnance - na zaměstnavatele; nejedná se tedy o přechod práv
se současným poskytnutím licence k užití díla.182 V určitém smyslu lze na toto
postoupení majetkových práv ve prospěch zaměstnavatele nahlížet jako na určité
kvazilicenční omezení, jelikož to se od licencí zákonných odlišuje hlavně tím,
že je vedeno soukromým zájmem zaměstnavatelů, kteří jsou v pozici investorů; nejedná
se tedy primárně o omezení ve veřejném zájmu. S tím souvisí i zákonná možnost
zaměstnance, aby v případě, pokud by zaměstnavatel nevykonával majetková práva
vůbec anebo je vykonával nedostatečně, požadoval, aby mu zaměstnavatel
za obvyklých podmínek licenci poskytl. To, zda se jedná o dostatečné či nedostatečné
vykonávání práv není zákonem stanoveno, a proto by dle mého názoru, a to zejména
s ohledem na posílení právní jistoty stran, mělo být např. v rámci pracovní smlouvy
upraveno, co se za takový dostatečný výkon práva považuje; lze mít za to, že takové
vymezení je jistě v zájmu obou stran.183 Zákon pouze stanoví, že zaměstnavatel je
oprávněn poskytnutí licence odmítnout, pokud na jeho straně existuje k takovému
odmítnutí závažný důvod. Nespecifikuje však, co se za závažné důvody považuje, navíc
ani nestanoví žádné časové vymezení (tj. určitou lhůtu či dobu), po jehož uplynutí
je možné, aby zaměstnanec nečinnost zaměstnavatele (týkající se výkonu autorských
majetkových práv) úspěšně namítal u soudu. Soud by se pak v první řadě zabýval
posouzením právní otázky, a sice zda důvody zaměstnavatele k odmítnutí poskytnutí
licence byly závažné (tj. legitimní a v daném případě relevantní), a pokud by dospěl
k zápornému stanovisku, pak by chybějící souhlas zaměstnavatele s poskytnutím licence
zaměstnanci nahradil soudním rozhodnutím.184
182
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Zaměstnavatel je ze zákona, a to za předpokladu, že získá autorův souhlas,
oprávněn tato majetková práva postoupit třetí osobě. Případného svolení autora se však
nelze domáhat soudně, není na něj právní nárok a vždy bude záležet na konkrétním
zaměstnanci, zda souhlas udělí či nikoliv.185 Pokud se tak stane, má se za to, že takové
svolení je neodvolatelné a dále se aplikuje i ke všem dalším případným postoupením.
Zákon pak stanoví, že v případě postoupení se třetí osoba, jíž byl výkon majetkových
práv postoupen, považuje za zaměstnavatele. Výjimku tvoří případy, kdy dojde
k převodu obchodního závodu,186 jelikož v takovém případě kupující (tedy nabyvatel)
nabývá vše, co k závodu jako celku náleží. Jedná se o situaci, kdy není povinností
zaměstnavatele souhlas zaměstnance obdržet.
Do skupiny majetkových práv zaměstnavatele jsou řazena zejména ta práva,
která plynou z ekonomického, tj. hospodářského, využití díla, tedy zejména právo dílo
užít (např. právo rozmnožování díla, rozšiřování díla, pronajímání, atd.), pobírat užitky
plynoucí z díla či oprávnění udělit licenci k užití díla třetí osobě, apod. Jinými slovy,
pokud nedojde k dohodě mezi stranami a bude se aplikovat zákonná úprava,
zaměstnanci (autorovi) zůstává tak pouze tzv. holé autorství a není oprávněn své dílo
užít, domáhat se autorské odměny (k tomu viz dále bod 3.1.2.5) ani poskytnout licenci
třetí osobě.187
Co se týče zakotvení autorského majetkového práva v rámci smluvního vztahu
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, domnívám se, že pokud nedojde k jiné dohodě
mezi oběma stranami a uplatní se tak zákonná právní úprava, není třeba nastavovat
v rámci pracovní smlouvy speciální režim. Na druhou stranu, jako praktické se může
jevit zakotvení speciálního ustanovení do pracovní smlouvy, případně dohody
o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, a to zejména u zaměstnanců
vykonávajících speciální profese, např. počítačových expertů, fotografů, architektů,
apod.188 Zde lze doporučit použití například následující formulace v pracovněprávním
185
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dokumentu (tj. v pracovní smlouvě): „Zaměstnavatel bude vykonávat majetková práva
k dílu, které zaměstnanec vytvoří ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovního
poměru (dále jen jako „zaměstnanecké dílo“). Podpisem této smlouvy zaměstnanec
uděluje

zaměstnavateli

svůj

souhlas

s postoupením

ekonomických

práv

k zaměstnaneckému dílu na třetí osobu.“ Obdobně by měla znít také formulace
v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
V případě výslovného zájmu subjektů na úpravu odlišného režimu (tj. nikoliv
zákonného) je více než žádoucí, aby byla odchylná úprava předmětem ustanovení
ve smlouvě, nejlépe pak v rámci samostatné dohody, např. licenční smlouvy nebo
dohody o výkonu autorských majetkových práv.189
Pokud zaměstnavatel (fyzická osoba) zemře, nebo zanikne (právnická osoba),
pak platí, že oprávnění k výkonu autorských majetkových práv nabývá autor. Jedná se
o výraz nepřevoditelnosti těchto práv a úpravu konsolidační zásady autorského práv.
Ke zpětnému nabytí majetkových práv autorem může tedy dojít tehdy, nepřihlásí-li se
v případě fyzické osoby dědic k pokračování činnosti zaměstnavatele, anebo pokud
zaměstnavatel, právnická osoba, nemá právního nástupce.190
3.1.2.4

Výkon osobnostních práv
Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu jsou nedotčena. Ze zákonné

dikce ustanovení § 58 odst. 4 Autorského zákona plyne, že „pokud zaměstnavatel
vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor
(zaměstnanec) svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování (včetně překladu), stejně tak
jako ke spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, a také k tomu, aby
zaměstnanecké dílo uváděl na veřejnost pod svým jménem.“ Smluvní strany se však
mohou dohodnout i jinak; nicméně pokud k tomu nedojde, platí „vyvratitelná právní
domněnka, že autor k těmto zásahům do svých autorských osobnostních práv svolil;
že tedy svolil k tomu, aby tato jeho osobnostní autorská práva za něj fakticky
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konzumoval jeho zaměstnavatel,“ jak uvádí ve své publikaci Marta Merhautová.191
S tím souhlasím, jelikož tento závěr plyne zejména z jazykového výkladu daného
ustanovení, jakož i z koncepce pojetí těchto práv tak, jak jsou upraveny v Autorském
zákoně.
Jinými slovy, jde o taková právní jednání zaměstnavatele, která jsou ze zákona
přípustná a dovolují existující osobnostní práva zaměstnance (autora) omezit.192
Nicméně, k omezení či úplnému vyloučení osobnostního práva zaměstnance (autora)
být za autora díla označen, nedochází. Toto osobnostní právo zůstává nedotčeno,
přičemž ze strany zaměstnavatele dochází ke stanovení způsobu, popř. určení místa, jak
a na jakém místě bude autor označen.193
Co se týče zveřejnění díla, ustanovení § 4 Autorského zákona stanoví, že „dílo je
zveřejněno prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením,
vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti.“194 Aplikuji-li uvedené
ustanovení na zaměstnanecké dílo, tak příkladem zveřejnění v těchto intencích může být
vydání článku v odborném časopise, vystavení sochy či malby na veřejném prostranství
nebo v galerii, přednesení scénáře k divadelní hře; ve všech uvedených případech
zaměstnavatelem, přičemž dané dílo bylo vytvořeno zaměstnancem v rámci plnění jeho
pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru (či dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr). Důležitým aspektem je, že dílo je představeno
poprvé, tedy nikdy předtím takové dílo takzvaně „nespatřilo světlo světa“. Druhým
předpokladem je, že je uvedeno v rámci široké veřejnosti, a proto se za zpřístupnění
nepovažuje např. představení díla pro úzký specifikovaný okruh osob (např. členové

191

MERHAUTOVÁ, Marta. Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci. 1.
vydání. Praha: Akademia, 2015. 43 s. ISBN: 978-80-200-2540-1.
192
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. 125 – 130 s. ISBN:
978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmy2tq.
193
KOPEČKOVÁ, Andrea. Zvláštní povaha zaměstnaneckého díla. [online]. 2016. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zvlastni-povaha-zamestnaneckeho-dila-99645.html. ISSN:
1213-189X.
194
K pojmu „veřejnost“ viz rozsudek Evropského soudního dvora Rozsudek soudního dvora ES, ze dne
15. března 2012, ve věci C-135/10 Società Consortile Fonografici (SCF) vs Marcu Del Corsovi. K pojmu
„sdělování veřejnosti“ viz např. v čl. 8 odst. 2 Směrnice Rady 92/100/EHS, ze dne 19. listopadu 1992, o
právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s
autorským právem, čl. 1 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, čl. 12
Římské úmluvy, čl. 15 Smlouvy WPPT a čl. 14 odst. 1 Dohody TRIPS.

68

rodiny, tým kolegů v práci, apod.). Zpřístupnění veřejnosti, tj. zveřejnění, musí být
oprávněné.
Zajímavý aspekt tvoří ta díla, která jsou vytvořena a v témže okamžiku jsou
rovněž zpřístupněna veřejnosti. I v takové situaci platí výše uvedená právní úprava.
Jako příklad si lze představit výzkumného přírodovědného pracovníka a profesora, který
na vědecké konferenci (kongresu) v rámci své přednášky představí publiku závěry
svého výzkumu na určité aktuální přírodovědecké téma, které předtím nebyly
publikovány ani jiným způsobem veřejnosti zpřístupněny.
Osobnostní práva jsou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát a smrtí autora
zanikají.195 Nicméně pokud se jedná o režim zaměstnaneckého díla, tak přestože
autorova osobnostní práva zůstávají nedotčena po dobu výkonu autorských
majetkových práv zaměstnavatelem, část těchto práv je vykonávána zaměstnavatelem,
pakliže nedojde k odlišné dohodě mezi smluvními stranami. Jak jsem již uvedla výše,
jedná se zejména o právo dílo zveřejnit, zpracovat, přeložit, upravit, spojit s dílem
jiným, zařadit do díla souborného anebo uvést zaměstnanecké dílo na veřejnost pod
jménem zaměstnavatele. Tato práva tedy zaměstnavateli zůstávají i po skončení
pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (či po skončení dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr). „Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat
jeho autorství k dílu, a to smí být užito jen takovým způsobem, který nesnižuje jeho
hodnotu.“196 Ochrany po smrti zaměstnance (autora) se může domáhat osoba autorovi
blízká,197 právnická osoba, která sdružuje autory anebo příslušný kolektivní správce.198
3.1.2.5

Právo na přiměřenou dodatečnou odměnu
V praxi je v rámci pracovněprávních vztahů problematika odměny za vytvoření

díla důležitým bodem (nejen) při vyjednávání podmínek v rámci pracovní smlouvy
(popř. dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti). Je zřejmé,
195
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že zaměstnanec,

vědom

si

toho,

že

případné

dílo,

které

vytvoří

v rámci

pracovněprávního vztahu, může zaměstnavateli přinést velký zisk, bude mít zájem
na poskytnutí odměny za vytvoření díla, případně zohlednění částky odměny ve mzdě
(či platu nebo odměně). Mám za to, že v dnešní době je určitým motivačním faktorem
pro zaměstnance ta skutečnost, pokud je problematika poskytnutí odměny postavena
na jistotu, a tedy smluvně sjednána.
Ze zákonné dikce plyne, že „pokud se strany nedohodnou jinak, má autor
zaměstnaneckého díla (zaměstnanec) vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou
dodatečnou odměnu, pokud se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi
zaměstnavatelem

dostane

do

zjevného

nepoměru

k zisku

z využití

práv

k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku.“199
Jedná se o dispozitivní ustanovení, přičemž ze zákona se předpokládá,
že případná odměna zaměstnance za vytvoření zaměstnaneckého díla bude obsažena
ve smluvené mzdě, popř. odměně, pokud by dílo bylo vytvořeno v rámci dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ze své osobní praxe a zkušenosti vnímám
stále častější potřebu výslovného právního zakotvení tohoto nároku zaměstnance
v pracovněprávním dokumentu, jelikož tím prakticky dochází k maximální eliminaci
případných sporů mezi smluvními stranami a domnívám se, že přesná formulace pak
přispívá i k uklidnění zaměstnance a nevyvolává jeho důvodné obavy, zda by jeho
vyložená snaha a úsilí byly řádně odměněny. Dohodnutá odměna by měla být hlavně
přiměřená.
I při sebelepším zakotvení dohodnuté odměny v rámci pracovní smlouvy
(případně dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce) však může dojít
k situaci, že výše odměny nebude přiměřená zisku, který zaměstnavatel z využití
zaměstnaneckého díla získal. V takovém případě nastupuje výše uvedená zákonná dikce
na dodatečnou odměnu. Pokud však zaměstnavatel chce vyloučit aplikaci zákonného
ustanovení a zaměstnanec s tím souhlasí, jelikož považuje dohodnutou odměnu
za dostačující, je třeba, aby pracovní smlouva (případně dohoda o pracovní činnosti
či dohoda o provedení práce) anebo zvláštní dohoda mezi smluvními stranami již
předem výslovně obsahovala ustanovení, že strany jakoukoliv dodatečnou odměnu
vylučují.
199
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Jen pro doplnění dodávám, že nárok zaměstnance na vyplacení dodatečné
odměny (pokud by se již vyplacená odměna dostala do zjevného nepoměru se ziskem,
který zaměstnavatel z využití díla obdržel a za předpokladu, že by nedošlo
ke smluvnímu vyloučení aplikace zákonné dikce o dodatečné odměně), není považován
za pracovněprávní nárok a případný spor o oprávněnost poskytnutí dodatečné odměny
či spor o její výši by byl na posouzení a rozhodnutí soudu příslušného k rozhodování
sporů vyplývajících z práva duševního vlastnictví, tj. v prvním stupni krajského soudu
příslušného dle obecného soudu žalovaného, tj. účastníka, proti němuž návrh
směřuje.200
3.1.2.6

Dokončení nehotového zaměstnaneckého díla
Zákon pamatuje i na situace, pokud dojde ke skončení pracovního poměru

(či dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr) zaměstnance, zaměstnanecké
dílo je rozpracováno, je zřejmé, že se nejedná o tvůrčí omyl a zaměstnavatel má zájem
na jeho dokončení. Obdobně pak upravuje i případy, kdy na straně zaměstnavatele
vyvstanou oprávněné pochybnosti, zda zaměstnanec rozpracované dílo dokončí.
Ustanovení § 58 odst. 5 Autorského zákona obsahuje vyvratitelnou právní domněnku,
že „pokud není sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení
k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah
k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že budou existovat
důvodné obavy, že zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu s potřebami
zaměstnavatele.“
V praxi pak může dojít k několika situacím. Pokud zaměstnanec z jakéhokoliv
důvodu podá zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru (anebo dohody o pracovní
činnosti či dohody o provedení práce) a již nelze z jeho strany počítat s jeho
dokončením, pak je zaměstnavatel, dle výše uvedeného ustanovení, ze zákona oprávněn
dané dílo dokončit, zpravidla tím, že jeho dokončení zadá jinému svému zaměstnanci.
Může však nastat i situace taková, že pracovní poměr (či dohody o pracích konané
mimo pracovní poměr) sice skončí, ale zaměstnanec se se zaměstnavatelem dohodnou
na tom, že zaměstnanec dílo i po skončení právního vztahu dokončí. V takovém případě
200
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považuji za žádoucí, aby byla dohoda učiněna písemně, neboť jedině tak dojde
k eliminaci rizika, že by zaměstnanec dílo opravdu nedokončil a tím způsobil
zaměstnavateli škodu. Příkladem by mohlo být, pokud by zaměstnanec vykonávající
práci na pozici počítačového experta nedokončil po skončení pracovního poměru
projekt na vývoji nového softwarového systému, přičemž zaměstnavatel by měl už
dohodnuty objednávky ze strany jeho zákazníků. Rovněž tak považuji písemnou dohodu
v této věci za vhodnou z důvodu rizika, pokud by již bývalý zaměstnanec dílo sice
dokončil, ale již bývalému zaměstnavateli jej neodevzdal a naopak by autorská
majetková práva chtěl vykonávat sám.201 Pokud by došlo ke skončení pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele, a to výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního
poměru, mám za to, že v takovém případě by již zaměstnavatel neměl zájem na tom,
aby zaměstnanec dílo po skončení pracovního poměru dokončil, a proto by dle mého
názoru postupoval dle výše uvedeného zákonného ustanovení. Obdobně by platilo i pro
případy skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Druhá situace by podle výše uvedené zákonné dikce nastala v případě, pokud by
zaměstnanec například porušoval právní předpisy vztahující se k jím vykonávané práci
či měl neuspokojivé pracovní výsledky. V takové situaci, nejenže by již existoval
podklad či přímo důvod ke skončení jeho pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,
ale určitě by měl zaměstnavatel oprávněné obavy, zda dílo daný zaměstnanec dokončí,
anebo naopak, zda v důsledku svého jednání nesníží hodnotu již rozpracovaného díla.
Jsem toho názoru, že v takovém případě by bylo pro zaměstnavatele prospěšnější,
pokud by dokončení díla provedl sám (zpravidla prostřednictvím jiného zaměstnance),
a to minimálně z důvodu obezřetnosti a opatrnosti. Nicméně, jak jsem již uvedla výše
a jak koneckonců stanoví zákon, obava musí být důvodná a ze strany zaměstnavatele
legitimní.
3.1.2.7

Právní následky nakládání se zaměstnaneckým dílem v důsledku
skončení právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele
Autorský zákon nelimituje výše naznačenou právní úpravu pouze na dobu trvání

pracovního poměru (či dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr), jelikož
201
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stanoví, že práva a povinnosti zůstávají skončením právního vztahu nedotčena. Jinými
slovy, zaměstnanci i po skončení pracovního poměru (či dohody o pracovní činnosti
nebo dohody o provedení práce), ať došlo ke skončení právního vztahu z jakéhokoliv
důvodu, nadále zůstává tzv. holé autorství, jak jsem již zmínila výše, a zaměstnavatel je
oprávněn vykonávat majetková práva k dílu.
Autorská majetková práva k zaměstnaneckému dílu náleží zaměstnavateli
(pokud si však se zaměstnancem nedohodne jinak) i po smrti zaměstnance.
To z praktického pohledu znamená, že i v takovém případě je zaměstnavatel oprávněn
ve stejném rozsahu jako za života autora (zaměstnance) zaměstnanecké dílo užít
(tj. rozmnožit, rozšířit, pronajmout, zapůjčit, apod.) či udělit licenci třetí osobě. Pokud
se jedná o výkon práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu, tato práva nejsou
(na rozdíl od majetkových práv autora) předmětem dědictví. V případě, že
by zaměstnavatel chtěl po smrti zaměstnance výkon majetkových autorských práv
k zaměstnaneckému dílu poskytnout třetí osobě, bude třeba, aby si k takovému jednání
vyžádal souhlas dědiců.202
3.1.2.8

Agenturní zaměstnávání a dílo vytvořené agenturním zaměstnancem
Novelou

Autorského

zákona,

zákonem

č.

216/2006

Sb.,

bylo

do

§ 58 Autorského zákona vloženo ustanovení odst. 9, upravující situace, kdy je
zaměstnanecké dílo vytvořeno zaměstnancem agentury práce. Pokud není mezi
zaměstnavatelem a agenturou práce sjednáno jinak, za zaměstnavatele se pro účely
vymezení práv a povinností ve vztahu k zaměstnaneckému dílu považuje zaměstnavatel,
u kterého zaměstnanec dočasně vykonává práci dle pracovní smlouvy nebo dohody
o pracovní činnosti. Za zaměstnavatele se tedy dle zákonné dikce v tomto případě
nepovažuje zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec vykonává práci dle dohody
o provedení práce.
Agenturní zaměstnávání je upraveno v Zákoníku práce,203 přičemž se jedná
o specifický druh závislé práce, kdy „zaměstnavatel na základě povolení uděleného dle

202
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podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona o zaměstnanosti204 dočasně
přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě
ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se tento
zaměstnavatel (tj. agentura práce) zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon
práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele
a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody
o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce
a uživatelem.“
Náležitosti dohody o dočasném přidělení, která musí být mezi agenturou práce
a uživatelem uzavřena písemně, jsou upraveny Zákoníkem práce v ustanovení § 308.
Zakotvení

autorských

majetkových

práv

zaměstnavatele

(uživatele)

k zaměstnaneckému dílu zaměstnance agentury práce považuji za logické, jelikož je to
právě uživatel, který přidělenému zaměstnanci k výkonu jeho práce poskytne technické
zázemí, nezbytné prostředky a pomůcky, jakož i zpřístupní své know-how a mnohdy
i informace, chráněné jako jeho obchodní tajemství.205
3.1.2.9

Právní úprava díla vytvořeného členem statutárního nebo jiného
voleného či jmenovaného orgánu
Autorský zákon ve svém ustanovení § 58 odst. 10 pamatuje na situace, pokud by

dílo nebylo vytvořeno zaměstnancem, nýbrž členem statutárního či jiného voleného
nebo jmenovaného orgánu (např. členem dozorčí rady), který dílo vytvořil ke splnění
svých povinností vyplývajících z jeho funkce nebo jiné pozice v právnické osobě.
Důležitým aspektem bude tedy vymezení obsahu daných povinností, aby bylo možné
stanovit, že se skutečně jedná o zaměstnanecké dílo, a nikoliv o dílo na objednávku206 či
o dílo, které bylo vytvořeno mimo plnění sjednaných povinností.207
Výkladem daného ustanovení ad contrario lze dospět k závěru, že pokud by
například smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností s ručením
omezeným a jednatelem takové společnosti neobsahovala žádná ustanovení, z nichž by
204

Viz ustanovení § 58 – § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
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206
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978-80-7179-608-4. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembqg5pwk5tlgexhgys7giydamc7gezdcx3qmy2tq.
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buď výslovně vyplývalo nebo se dalo dovodit to, že jednatel má povinnost dílo vytvořit,
a absentovalo by rovněž jakékoliv rozhodnutí společnosti v této věci, pak by se
v případě vytvoření díla statutárního orgánu jednalo o dílo na objednávku, a nikoliv
o dílo zaměstnanecké (ovšem s výjimkou počítačových programů, databází, jakož
i kartografických děl, která nejsou kolektivními díly, jelikož tato se považují
za zaměstnanecká díla vždy, a to i když byla autorem vytvořena na objednávku; k tomu
viz následující bod 3.1.3 níže).

3.1.3 Právní aspekty počítačového programu jakožto zaměstnaneckého
díla
3.1.3.1

Zakotvení právní úpravy v zákoně č. 35/1965 Sb., o dílech literárních,
vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Rozvoj používání počítačů v 60. a 70. letech, kdy prakticky neexistovala

adekvátní právní úprava ochrany počítačových programů, s sebou přinesl zvýšenou
potřebu jejího zakotvení.208 První „vlaštovkou“ v oblasti právní ochrany počítačového
programu byl předchozí autorský zákon, tj. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních,
vědeckých a uměleckých (autorský zákon), když v roce 1990 došlo v ustanovení § 2
(obsahující definici díla) k doplnění druhé věty s následujícím zněním: „Za předmět
ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto
zákona.“ Aplikace tohoto ustanovení v praxi však činila nemalé obtíže, jelikož nebylo
zřejmé, jakým způsobem posuzovat plnění pojmových znaků díla, mezi které patřily
originálnost a statistická jedinečnost, neboť definici těchto pojmů zákon neobsahoval.
Novelou zákona v roce 1996 bylo pak stanoveno, že pokud zákon nestanoví jinak,
považují se počítačové programy za díla literární. Pokud se jednalo o vytvoření díla –
počítačového programu – zaměstnancem, za velmi nepraktické za tehdejší právní
úpravy shledávám skutečnost, že k užití počítačového programu, který vytvořil
zaměstnanec v rámci plnění jeho povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu,
bylo vždy třeba obdržet souhlas daného zaměstnance. Zaměstnanci za poskytnutí
souhlasu často vyžadovali poměrně vysoké finanční kompenzace, což vedlo zejména
208
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k tomu, že rostl počet soudních sporů v této oblasti, což jistě nebylo přínosem.
K podstatnému

zjednodušení

ochrany

počítačových

programů

došlo

přijetím

Autorského zákona, jelikož dle definice autorského díla se počítačový program za dílo
považuje tehdy, pokud je původní, tedy je autorovým duševním výtvorem (tzn., že není
třeba splnit podmínky jedinečnosti).209
3.1.3.2

Současná právní úprava – počítačový program jako zaměstnanecké dílo
Stávající právní úprava Autorského zákona v oblasti zaměstnaneckých děl

stanoví v ustanovení § 58 odstavec 7 speciální právní úpravu týkající se počítačových
programů,210 jelikož stanoví, že „počítačové programy a databáze, jakož i kartografická
díla, která nejsou kolektivními díly (k tomu viz níže), se považují za zaměstnanecká díla
i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku, přičemž objednatel se v takovém
případě považuje za zaměstnavatele.“ Zákon ve vztahu k těmto typům děl pak dále
vylučuje aplikaci ustanovení děl vytvořených na objednávku a děl soutěžních.
Počítačové programy (jakož i jejich samostatné prvky či vývojové fáze, tj. musí
být zachyceny v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě211) a databáze, zejména
s ohledem na jejich specifické vymezení v Autorském zákoně jakožto díla autorská,
tvoří v rámci zaměstnaneckých děl samostatnou skupinu, pro kterou se aplikují
v některých oblastech jiná pravidla. Jak jsem již výše uvedla, zákon explicitně
vymezuje, že i za situace, kdy mezi autorem díla (zpravidla programátorem) a fyzickou
či právnickou osobou, která si dílo objednala (tj. objednatelem) neexistuje pracovní
poměr ani vztah z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a prakticky by se
na tento vztah měla aplikovat ustanovení díla na objednávku (§ 61 Autorského zákona),
platí bez dalšího zákonná fikce, že se jedná o dílo zaměstnanecké. Objednatel má tedy
ze zákona k těmto předmětům duševního vlastnictví autorská majetková práva a stejné
právní postavení jako zaměstnavatel. Zamyslím-li se nad základním rozdílem mezi
výsledkem právní úpravy ustanovení § 58 odst. 7 a § 61 Autorského zákona, je zřejmé,
že je to právě právní postavení osoby, pro kterou je dílo autorem vytvářeno. Objednatel
209
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počítačového programu či databáze, případně díla kartografického (pokud se nejedná
o díla kolektivní) má mnohem silnější postavení než by měl v případě uzavření smlouvy
o dílo týkající se vytvoření jiného díla. V tomto případě totiž vykonává autorská
majetková práva k dílu jménem samotného objednatele a na jeho účet, na rozdíl
od případu, kdy by se postupovalo dle ustanovení upravujících dílo vytvořené
na objednávku, kdy samotný objednatel je pouze nabyvatelem licence k dílu k účelu
vyplývajícímu ze smlouvy, pokud by si strany nedohodly jinak. Objednatel má tedy
výrazně silnější postavení. Dalším, a poměrně zásadním rozdílem u předmětů duševního
vlastnictví v podobě IT produktů, je vyloučení aplikace ustanovení upravujícího
poskytnutí přiměřené dodatečné odměny autorovi díla. Tato úprava vychází
z předpokladu, že produkty informačních technologií mají odlišnou povahu jakožto díla
autorská, tj. jak již jsem zmínila výše, k jejich vzniku autorem dochází snáze, jelikož ze
zákona není požadována jejich jedinečnost. S ohledem na skutečnost, že tato díla jsou
obvykle vytvářena v určitých, specifických oblastech průmyslu a i s přihlédnutím
k povaze těchto děl, lze mít za to, že se jedná o legitimní požadavek ze strany
zákonodárce. Objednatel v postavení zaměstnavatele či zaměstnavatel tak po poskytnutí
odměny autorovi díla již není dále povinen k úhradě dodatečné finanční kompenzace,
i kdyby se v konečném důsledku „mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi dostala
do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k dílu a významu takového díla pro
dosažení takového zisku.“212 Jsem toho názoru, že v tomto případě, tedy v případě
specifických IT děl, není tato úprava v rozporu se zájmy autora, jelikož v konečném
důsledku přispívá ke konkurenceschopnosti vykonavatele jeho majetkových práv
a zajišťuje tak i prospěch autorovi samotnému.213
V praktické sféře se objevuje ještě jeden bod týkající se správné aplikace
ustanovení děl vytvořených na objednávku ve vazbě na zákonnou fikci týkající se
počítačových programů jakožto zaměstnaneckých děl. Pokud by byla uzavřena smlouva
o dílo mezi právnickou osobou (zaměstnavatelem) a objednavatelem týkající se
vytvoření počítačového programu, ale k vytvoření díla by došlo zaměstnancem daného
zaměstnavatele, pak by se jednalo o zaměstnanecké dílo v rámci pracovního poměru
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mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (tj. proto, že autorem – zaměstnancem – bylo
dílo vytvořeno v rámci pracovní smlouvy, nikoliv na základě smlouvy o dílo).
Zaměstnavatel by pak byl vykonavatelem autorských majetkových práv zaměstnance.
K tomu, aby objednatel mohl dílo užít, by pak bylo nutné udělení licenční smlouvy
anebo postoupení výkonu autorských majetkových práv zaměstnavatele za současného
získání souhlasu zaměstnance. Jinými slovy, má-li být na základě smlouvy o dílo
vytvořeno dílo na objednávku, tato smlouva musí být uzavřena mezi autorem,
tj. fyzickou osobou, a objednatelem. Jen v takovém případě bude možné aplikovat
právní úpravu § 58 odst. 7 Autorského zákona a počítačový program považovat za dílo
zaměstnanecké.214

3.1.4 Kolektivní dílo
Kolektivní díla215 jsou zakotvena v ustanovení § 59 Autorského zákona. Jedná se
o institut inspirovaný francouzskou právní úpravou (franc. l’ouvre collective) a obdobně
jako v případě díla zaměstnaneckého je jeho primárním cílem chránit investice
(např. technické, personální, organizační) a finanční náklady toho subjektu, který si jeho
vytvoření objednal.216
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3.1.4.1

Pojmové znaky kolektivního díla
Za kolektivní se dílo považuje tehdy, pokud k jeho vytvoření přispělo více

autorů, tvorba je vytvářena z podnětu a pod vedením určité osoby (ať už fyzické či
právnické), je uváděna na veřejnost pod jménem takového subjektu (tj. investora)
a příspěvky, které jsou zahrnuty do takového díla, nejsou schopny být samostatně užity.
Pojmově jsou díla kolektivní charakterizována jako díla spoluautorská.
Na druhou stranu však za díla kolektivní nelze považovat díla spojená, díla zpracovaná
(např. přeložená) ani díla souborná, jelikož v tomto případě jsou jednotlivá díla schopna
samostatného užití. Již se samotné jazykové interpretace pojmu je zřejmé,
že podmínkou k tomu, aby dílo mohlo být charakterizováno jako dílo kolektivní, je
třeba, aby bylo vytvořeno minimálně dvěma autory. I v takovém případě je však nutné
rozlišovat, zda daný subjekt ke vzniku díla nepřispěl pouze poskytnutím rady, která by
měla technickou, administrativní či odbornou povahu, poskytnutím pomoci,
technického nebo dokumentačního materiálu nebo tím, že dal ke vzniku díla podnět.
V daných situacích se o autora, potažmo kolektivní dílo (pokud by do této kategorie
spadala činnost domnělého autora), nejedná. Jak jsem již výše uvedla, zákon explicitně
stanoví, že jednou z podmínek pro to, aby dílo mohlo být považováno za dílo
kolektivní, je skutečnost, že je dílo vytvářeno z podnětu a pod vedením jedné fyzické
nebo právnické osoby. Nesmí se ale přitom jednat o např. pouhý podnět, myšlenku,
impuls, nápad nebo iniciativu. Musí to být právně relevantní podnět, např. příkaz
učiněný zaměstnavatelem nebo vedoucím zaměstnancem; v daném případě by se
kolektivní dílo zároveň posuzovalo i jako dílo zaměstnanecké (a podléhalo příslušné
právní úpravě, jak uvedeno výše). Za další příklad právně relevantního podkladu
považuji i objednávku, přičemž u takových děl platí zákonná fikce (dle ustanovení
§ 59 odst. 2 Autorského zákona), že taková díla se považují za díla zaměstnanecká
a objednatel je považován za zaměstnavatele. Uvedení díla pod jménem investora je
na rozdíl od zaměstnaneckých děl výslovnou podmínkou, a tím pádem i povinností
investora pro posouzení díla jakožto díla kolektivního (ad contrario se bude jednat
o dílo vytvořené na objednávku). Nicméně, mám za to, že uvedením díla veřejnosti pod
jménem investora nedochází k vyloučení výlučného osobnostního práva autora být
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jakožto autor označen, jelikož by se jednalo o omezení nad rámec nutný pro výkon
výlučných majetkových práv k dílu.217
3.1.4.2

Kolektivní dílo jakožto dílo zaměstnanecké
Jak jsem již naznačila výše, zákonodárce stanoví, že pokud bylo kolektivní dílo

vytvořeno na základě objednávky, jedná se o dílo zaměstnanecké, se všemi důsledky
s tím souvisejícími. Není důležité, zda smlouvu o vytvoření kolektivního díla uzavřela
fyzická osoba či osoba právnická, ačkoliv vlastní tvorba díla náležela jeho
zaměstnancům či subdodavatelům. V obou případech bude objednatel oprávněn
nakládat s dílem jakožto dílem zaměstnaneckým. Zásadní vymezení a poskytnutí
atributů kolektivního díla uskutečnil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
sp. zn. 30 Cdo 725/2012, podle něhož: „Kolektivní dílo musí být vytvářeno na základě
podnětu fyzické či právnické osoby. Musí se jednat o právně relevantní podnět, nikoli
pouze o prostý nápad, ideu, impulz či iniciativu. Vedením při vytváření díla je nutné
rozumět konstantní dozor výkonu tvořivé činnosti a její řízení spočívající zejména v
udávání celkové koncepce a obsahového, funkčního či hospodářského charakteru díla a
jeho konečného vzhledu. Na rozdíl od děl zaměstnaneckých je uvedení díla pod jménem
fyzické nebo právnické osoby podmínkou pro vznik režimu kolektivního díla.
V opačném případě se nejedná o dílo kolektivní. Objednávka, jako právně relevantní
podnět investora, musí směřovat k vytvoření příspěvku kolektivního díla. Předmětem
smlouvy o dílo musí být vytvoření takového příspěvku, nikoli vytvoření prostého díla
na objednávku. Rozhodný je zde účel takové smlouvy, který musí být zjišťován dle
konkrétních okolností případu. Je tomu tak i proto, že uplatnění režimu kolektivního
díla znamená zásadní zásah do majetkových zájmů autora. Současně je třeba vzít zřetel
i na zásadu, že u kolektivního díla příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny
samostatného užití.“218
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3.1.4.3

Vyloučení aplikace kolektivního díla
Autorský zákon výslovně stanoví, že na díla audiovizuální nebo díla

audiovizuálně užitá se neaplikuje právní úprava díla kolektivního. Pro tyto typy děl platí
speciální právní úprava. Explicitní vyloučení těchto děl v režimu díla kolektivního je
učiněno zejména s ohledem na právní jistotu, což je doloženo rovněž i zahraniční
soudní praxí.219

3.1.5 Co by měla obsahovat pracovní smlouva
Jedním ze zásadních předpokladů správné aplikace příslušných ustanovení
Autorského zákona týkajících se zaměstnaneckého díla je vymezení druhu práce
vykonávaného zaměstnancem v rámci pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem,
a to v pracovní smlouvě (či dohodě o pracovní činnosti, příp. dohodě o provedení
práce). Druh práce by měl být stanoven dostatečně určitě, jednoznačně a nikoliv
všeobecně.
Dále pak, a to zejména pro účely předcházení potencionálních sporů mezi
smluvními stranami, které by mohly nastat v souvislosti s výkonem autorských
majetkových práv k zaměstnaneckému dílu, je velmi žádoucí, aby si zaměstnavatel
a zaměstnanec v pracovní smlouvě řádně upravily vzájemná práva a povinnosti. Kromě
výše uvedené specifikace pracovní pozice se tak jedná o informační povinnost
zaměstnance při vytváření díla, povinnost mlčenlivosti, otázky nakládání s údaji
a dokumentací a v neposlední řadě úprava konkurenční doložky. Na druhou stranu,
v pracovní smlouvě není nutné udělovat zaměstnavateli licenci k výstupu práce
zaměstnance k hotovému dílu, jelikož (jak jsem již uvedla výše) tato majetková práva
k dílu vykonává zaměstnavatel ze zákona a navíc je mu konkludentně dáno i svolení
autora spadající do rámce výkonu osobnostních práv.220 Co se týče povinnosti
mlčenlivosti, v pracovní smlouvě by mělo být obsaženo ustanovení na ochranu
používaných pracovních postupů, veškeré relevantní dokumentace, know-how,
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programové dokumentace, počítačových programů, a to včetně zdrojových a binarních
kódů.221 Dále pak je vhodné v pracovní smlouvě stanovit, co smluvní strany považují za
nedostatečný výkon majetkových práv zaměstnavatele, aby v případě, pokud by došlo
k naplnění podmínek stanovených v příslušném ustanovení pracovní smluvy, byl autor
oprávněn požadovat licenci.
Pracovní smlouva by tedy, s ohledem na předměty duševního vlastnictví
vytvářené zaměstnancem za trvání pracovního poměru, měla obsahovat následující
obecné ustanovení: „Zaměstnanec souhlasí, že jakékoliv dílo, které vytvoří v průběhu
trvání

pracovního poměru, bude náležet

zaměstnavateli. Zaměstnanec bude

zaměstnavatele neprodleně (poté, co dojde k dokončení díla, které zaměstnanec vytvořil
ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovního poměru) písemně informovat
o tom, že vytvořil za trvání pracovního poměru hodnotu požívající ochrany duševního
vlastnictví, tj. zaměstnanecké dílo. Zaměstnanec předá zaměstnavateli veškeré
dokumenty, které jsou nezbytné k posouzení zaměstnaneckého díla. Zaměstnanec bude
informaci o zaměstnaneckém díle držet vůči třetím osobám v tajnosti. Toto ustanovení
se bude vztahovat na jakákoliv práva duševního vlastnictví, která spadají přímo nebo
nepřímo do předmětu činnosti zaměstnavatele.“ Co se týče výkonu majetkových práv,
návrh příslušné textace viz výše bod 3.1.2.3.
Pokud se jedná o poskytnutí odměny, pak se mi jeví vhodné použití
následujícího ustanovení: „Odměna za vytvoření zaměstnaneckého díla je již obsažena
v hrubé měsíční mzdě, jejíž výše je uvedena v příslušném článku této pracovní smlouvy.
Strany výslovně vylučují poskytnutí jakékoliv další odměny.“ Dále pak je žádoucí, aby
bylo pracovní smlouvou postaveno najisto, kdy se aplikují ustanovení ochrany
duševního vlastnictví, např.: „Výše uvedená práva zaměstnavatele se budou vztahovat
na veškerá práva duševního vlastnictví, ledaže zaměstnanec prokáže, že činnosti
vedoucí ke vzniku takových práv byly uskutečněny mimo rámec obchodní činnosti
zaměstnavatele a nebyly výsledkem zadání učiněného zaměstnavatelem zaměstnanci.
Při uplatňování práv duševního vlastnictví nehraje žádnou roli skutečnost, zda došlo
k vytvoření díla zaměstnancem samotným nebo společně s jinými zaměstnanci anebo
zda došlo k vytvoření díla v pracovní době nebo mimo pracovní dobu.“
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Dalším parametrem je zakotvení úpravy příslušných povinností zaměstnance
v souvislosti s vytvořením díla: „Zaměstnanec musí zaměstnavatele neprodleně
informovat o tom, že došlo k vytvoření díla, které zaměstnanec vytvořil ke splnění svých
povinností vyplývajících z pracovního poměru anebo že takové dílo očekává vytvořit.“
Dále pak i: „Zaměstnanec musí v rozumné míře se zaměstnavatelem spolupracovat
ve vztahu k ochraně a využití práv duševního vlastnictví. Taková spolupráce musí
zahrnovat, a to bez omezení, podpis všech nezbytných dokumentů. V ostatním se právní
úprava všech autorských práv bude řídit českým právem, zejména zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.“ Obdobné textace by měly být
obsaženy rovněž v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Závěrem této části snad již jen stručně doplním, že v případě zaměstnanců
vykonávajích pro zaměstnavatele práci na takové pozici, u níž se předpokládá, že dojde
k vytvoření zaměstnaneckého díla (např. programátoři, specializovaní inženýři, apod.),
v praxi často dochází k uzavření konkurenční doložky.222 Je zvykem, že tito
zaměstnanci získali v průběhu zaměstnání takové informace či poznatky, jakož i nabyli
znalosti pracovních a technologických postupů, jejichž využití po skončení pracovního
poměru při výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo by vůči němu měla soutěžní povahu, by mohlo zaměstnavateli
závažným způsobem ztížit jeho činnost. Konkurenční doložka častěji bývá obsažena
přímo v pracovní smlouvě uzavřené s příslušným zaměstnancem, anebo pak případně
předmětem samostatné dohody uzavřené mezi smluvními stranami.
Pokud by došlo k podcenění úpravy pravidel zaměstnaneckého díla v rámci
příslušné smlouvy (pracovní, o výkonu funkce, o pracovní činnosti, o provedení práce),
v konečném

důsledku

by

to

mohlo

vést

k závažným

právním

důsledkům

pro zaměstnavatele (tj. zejména, nikoliv však výlučně, např. softwarových společností),
kteří používají kupř. zaměstnancem vytvořený počítačový program pro vlastní obchodní
účely, obchodují na základě licencí s počítačovými programy anebo provádí jejich
implementaci. Jedním z nejzávažnějších následků takových situací, které by mohly
vzniknout, by pak mohly být podané žaloby, a to jak v rovině autorskoprávní
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či občanskoprávní, tak i žaloby proti nekalé soutěži nebo žaloby v oblasti trestněprávní,
což by mohlo pro zaměstnavatele mít dokonce až i likvidační důsledky.223

3.2

Podnikový vynález
Kromě zaměstnaneckého díla je typickým příkladem předmětu duševního

vlastnictví vytvořeného v pracovněprávním vztahu podnikový vynález. I v případě
podnikového vynálezu se jedná o předmět duševního vlastnictví, který zaměstnanec
vytvořil v rámci svého zaměstnání, tedy při plnění povinností vyplývajících pro něj
z pracovněprávního poměru (včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) či služebního poměru.
Ani právní úprava podnikového vynálezu není upravena v Zákoníku práce,
nýbrž je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích,
v platném znění (dále jen „ZNVZ“). Zaměstnanecký, tj. podnikový, vynález je tedy
chráněn předpisy průmyslového práva. Předmětná úprava je pak konkrétně obsažena
v ustanovení § 9 ZVZN. S ohledem na rozsah této práce se v této kapitole nebudu
zabývat historickým vývojem právní úpravy podnikového vynálezu, nýbrž se zaměřím
na analýzu tohoto intitutu de lege lata.

3.2.1 Pojmové znaky podnikového (zaměstnaneckého) vynálezu
ZVZN stanoví, že pokud zaměstnanec (tedy původce vynálezu) vynález vytvořil
za účelem „splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného
pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli,“ pak automaticky právo na patent přechází
na zaměstnavatele, pokud však není smlouvou stanoveno jinak.224
K tomu, aby byl předmět považován za vynález, je třeba, aby takový předmět
byl „nový, výsledkem vynálezecké činnosti a byl průmyslově využitelný. Podle zákona
se naopak za vynálezy nepovažují zejména objevy, vědecké teorie a matematické
metody; estetické výtvory; plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
223
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hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; ani podávání
informací. Za průmyslově využitelné vynálezy se pak nepovažují ani způsoby
chirurgického

nebo

terapeutického

ošetřování

lidského

nebo

zvířecího

těla

a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle (s výjimkou výrobků,
tj. zejména látek nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování
a při těchto diagnostických metodách).“225
Za patent se považuje majetkové právo, které garantuje vlastníkovi patentu
(tj. zaměstnavateli) výhradní právo k tomu, aby chráněný vynález průmyslově využil.
Oproti zaměstnaneckému dílu, kde se pro účely vzniku aplikuje princip bezformálnosti
(tj. není třebat podávat žádnou přihlášku, platit správní poplatek, apod.), pro udělení
patentu je třeba podat přihlášku Úřadu průmyslového vlastnictví, a to ve správním
řízení, za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené předpoklady, a to jak
hmotněprávní, tak i procesněprávní.226
Jak jsem již uvedla výše, zákon explicitně stanoví, že hlavním předpokladem
pro vznik podnikového vynálezu je ta skutečnost, že původce vytvořil nový předmět
duševního vlastnictví, který není součástí stavu techniky, a to za trvání pracovního
poměru, členského poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu. V zákoně tak
absentuje ustanovení, které by výslovně upravovalo obdobné vztahy pro případy, pokud
by byl vynález vytvořen ke splnění povinnosti vyplývající ze vztahu mezi právnickou
osobou a původcem, který je členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu.
S ohledem na současnou právní úpravu i konstatní judikaturu se přikláním k názoru,
že v případě statutárního orgánu společnosti není možný souběh funkce tohoto
statutárního orgánu a pracovního poměru, kdy by např. dotyčný jednatel nebo člen
představenstva byl současně zaměstnán na pozici generálního ředitele (tedy, mezi jehož
povinnosti vyplývající z pracovního poměru by patřilo obchodní vedení obchodní
korporace). To znamená, že pokud by statutární orgán, u něhož existuje souběh funkcí,
byl původcem vynálezu, dle předmětného ustanovení ZVZN by právo na patent
z takového vynálezu na společnost (tj. zaměstnavatele) nepřešlo. Pokud by však např.
jednatel či člen představenstva a obchodní korporace měli zájem na uskutečnění
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přechodu práva na patent na společnost, bylo by možné tak učinit smluvně, případně
obchodní korporaci vynález licencovat. V opačném případě, tedy pokud by původce
vynálezu byl sice statutárním orgánem, ale měl uzavřenou pracovní smlouvu, např. jako
výzkumný pracovník v určitém odvětví, pak by právo na patent automaticky přešlo
na společnost (tj. zaměstnavatele), pokud by si však strany nesjednaly jinak.227
Další otázkou je, jak by se postupovalo, pokud by byl původcem vynálezu
agenturní zaměstnanec (k problematice agenturního zaměstnávání viz výše bod 3.1.2.8)
anebo

zaměstnanec,

který

byl

k zaměstnavateli

dočasně

přidělen

dle

§ 43a Zákoníku práce. Na rozdíl od zaměstnaneckého díla, kde je explicitně upravena
problematika agenturního zaměstnávání, u podnikového vynálezu právní úprava
absentuje. Z tohoto důvodu považuji u agenturního zaměstnávání za velmi žádoucí
a doporučeníhodné, aby vzájemná práva a povinnosti byla předmětem ustanovení
v příslušných smluvních ujednáních, tj. (i) v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní
činnosti mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem a (ii) v dohodě agentury práce
se zaměstnavatelem, jakožto uživatelem. Nicméně, s ohledem na povahu institutu
agenturního zaměstnávání lze předpokládat, že případů agenturních zaměstnanců, kteří
by vyvíjeli vynálezeckou činnost v praxi, bude málo. Institut dočasného přidělení
je v Zákoníku práce228 upraven od roku 2012, přičemž jeho zakotvení bylo reakcí
na potřebu

tzv.

vysílání

zaměstnanců

mezi

dvěma

entitami.

Podle § 43a odst. 1 Zákoníku práce „může být dohoda o dočasném přidělení
zaměstnance se zaměstnancem uzavřena nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku
pracovního poměru.“ Dočasné přidělení nesmí být uskutečněno za úplatu a zákonná
úprava nesmí být použita na agenturní zaměstnávání. Zákoník práce upravuje povinné
náležitosti smlouvy o dočasném přidělení a zároveň stanoví, že po dobu dočasného
přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly jménem zaměstnavatele, který ho dočasně
přidělil, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
na pracovišti, dává mu závazné pokyny k výkonu práce, jakož i vytváří příznivé
pracovní podmínky ten zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen.
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I zde tedy platí, že by výslovná úprava práv a povinností týkajících
se podnikového vynálezu, měla být předmětem (i) dohody o dočasném přidělení
zaměstnance k jinému zaměstnavateli mezi dotyčným zaměstnancem a jeho
zaměstnavatelem a rovněž i (ii) mezi zaměstnavatelem a společností, k níž byl
zaměstnanec

zaměstnavatele

dočasně

přidělen.

V případě

tzv.

secondmentů

zaměstnanců pak naopak velmi jednoduše může dojít k situaci, kdy zaměstnanec, který
byl dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli, s nímž současný zaměstnavatel
spolupracuje na určitém projektu, bude původcem vynálezu, a bude tak třeba postavit
najisto, jaká práva a komu ve vztahu k vynálezu, resp. právu na patent, náleží.229
S ohledem na dispozitivnost daného ustanovení platí, že pokud si strany
nedohodnou jinak, pak právo na patent z vynálezu přechází na zaměstnavatele.
Obdobně jako u zaměstnaneckého díla, jedná se o majetkové právo zaměstnavatele
k takovému vynálezu, přičemž právo původce vynálezu na původcovství, jakožto právo
osobnostní, tím není dotčeno. V praktické rovině to znamená, že je zaměstnavatel
povinen uvést v přihlášce vynálezu identifikaci zaměstnance, tj. původce vynálezu,
alespoň v rozsahu jméno, příjmení a bydliště. Totéž platí, pokud by bylo původců
vynálezu několik. Vzhledem k pluralitě subjektů je však více než doporučeníhodné, aby
byla vynálezecká činnost poměrně přesně zdokumentována, aby bylo zřejmé, jakou
měrou se každý ze spolupůvodců na výzkumné činnosti podílel.230

3.2.2 Povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli
Jednou ze základních povinností zaměstnance ve vztahu k zaměstnaneckému
vynálezu je povinnost informační a povinnost předat zaměstnavateli nezbytné podklady.
Dle ustanovení § 9 odst. 2 ZVZN je zaměstnanec povinen zaměstnavatele o vytvoření
vynálezu vyrozumět, a to písemně a bez zbytečného odkladu, a předat mu rovněž
i všechny dokumenty, které jsou k posouzení vynálezu potřeba.
229
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Tento požadavek výslovně plynoucí ze zákona má své opodstatnění, jelikož
pokud by bylo ponecháno na rozhodnutí původce, kdy a jakým způsobem bude
zaměstnavatele o vytvoření vynálezu informovat, mohlo by se také stát, že by byla
ohrožena případná následná ochrana, jelikož ta je vázána na včasné přihlášení vynálezu
Úřadu průmyslového vlastnictví. Zaměstnanec by měl oznámení vůči zaměstnavateli
učinit takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že došlo ke kvalifikovanému oznámení,
tj. aby bylo písemně oznámeno a doručeno osobě oprávněné za zaměstnavatele jednat
(tedy např. oznámení kolegovi v zaměstnání by bylo považováno za nedostatečné,
ledaže by se jednalo o vedoucího zaměstnance). Zákon stanoví, že je třeba předat
zaměstnavateli všechny podklady, které jsou k posouzení vynálezu potřeba.
Nespecifikuje však již, jak mají takové dokumenty vypadat a co mají obsahovat, tedy
v jakém rozsahu mají být zaměstnavateli předány. V zásadě tedy bude pouze
na zaměstnanci, aby vyhodnotil situaci a sám na základě vlastního uvážení
zaměstnavateli dokumenty předal. Je však nutné mít na zřeteli, že předání podkladů
je důležitým právním jednáním zaměstnance (deklaratorního charakteru), od něhož
začíná zaměstnavateli běžet lhůta k případnému uplatnění práva na patent, jakož i vznik
povinnosti zaměstnavatele k vyplacení mimořádné odměny zaměstnanci (k tomu viz
dále bod 3.2.5 níže). V praxi však může dojít ke dvěma extrémním situacím, a sice že
zaměstnanec může zaměstnavateli předat pouze hrubé náčrty obsahující obecné
informace o technickém řešení anebo naopak vyhotovit a odevzdat zaměstnavateli
dokument, který by měl obsahové náležitosti srovnatelné s patentovou přihláškou.231
Řešením by mohlo být určení pravidel, jak by měly takové podklady vypadat
a co by měly obsahovat, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, a to takovým způsobem,
aby bylo z dokumentů doložených zaměstnancem zaměstnavateli zřejmé, že předmětné
technické řešení je nové a lze jej naprosto jasně odlišit od stávajícího stavu techniky.232
Druhou možností by mohlo být to, že by zaměstnavatel určil vedoucího zaměstnance,
mezi jehož povinnosti by patřila pravidelná kontrola výzkumné činnosti jemu
podřízených zaměstnanců (jménem zaměstnavatele) anebo sledování podkladů
a pravidelné vyhodnocování výsledků pracovní činnosti zaměstnanců; tím by přispěl
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ke včasnému rozpoznání vynálezecké činnosti zaměstnance (příp. zaměstnanců) anebo
umožnění včasného řešení sporné situace, pokud by nebylo zřejmé, zda se o vynález
jedná anebo nikoliv.233
Pokud by došlo k porušení informační povinnosti ze strany zaměstnance, pak by
dle příslušné právní úpravy v Zákoníku práce zaměstnanec zaměstnavateli odpovídal
za „škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním.“234 Výše požadované náhrady škody by v takovém
případě nepřesáhla čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.
Jedině pokud by zaměstnanec zaměstnavatele úmyslně neinformoval a nepředal mu
příslušné podklady, a tím by zaměstnavateli úmyslně způsobil škodu (např. tím, že
zaměstnanec zmařil investici zaměstnavatele), výše uvedená zákonná limitace
odpovědnosti zaměstnance za škodu by se neuplatnila a zaměstnanec by tak
zaměstnavateli odpovídal v plném rozsahu. Zaměstnavatel by byl oprávněn požadovat
i náhradu jiné škody (tj. ušlý zisk).235

3.2.3 Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci
Zaměstnavatel má ze zákona tříměsíční lhůtu, která mu běží od okamžiku, kdy
mu bylo zaměstnancem oznámeno vytvoření vynálezu za trvání pracovněprávního
vztahu, k tomu, aby uplatnil své právo na patent. Tato lhůta je prekluzivní, a jejím
uplynutím toto právo přechází zpět na zaměstnance.
Zákon nespecifikuje, jakou má mít dané právní jednání zaměstnavatele formu.
Nicméně, s ohledem na důležitost a následky takového jednání (případně nečinnost)
zaměstnavatele, se domnívám, že více než doporučeníhodná je formá písemná.
V zákoně rovněž absentuje informace o obsahu daného právního jednání, proto lze
usuzovat, že by mělo být dostačující písemné oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel
právo na patent uplatňuje. Zaměstnavateli tím však automaticky nevzniká povinnost,
233
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aby k vynálezu podal patentovou přihlášku Úřadu průmyslového vlastnictví či aby
uskutečnil jiné právní jednání, které by směřovalo k patentování vynálezu. Daným
právním jednáním tak zaměstnavatel vyjádřuje svoji vůli, že bere na vědomí
vynálezeckou činnost zaměstnance a poskytne mu za to odměnu; nejedná se však
o předzvěst jeho budoucího jednání ve vztahu k vynálezu. Tím, že zaměstnavatel
uplatní vůči zaměstnanci právo na patent, zaměstnanec navždy ztrácí možnost
s vynálezem nakládat; jeho právo na původcovství tím však není dotčeno. V praxi však
může dojít k situaci, že zaměstnanec vytvoří vynález, kvalifikovaně informuje
zaměstnavatele, předá mu všechny relevantní podklady, zaměstnavatel včas uplatní
právo na patent a podá patentovou přihlášku, načež mu je udělen patent, a teprve poté se
zjistí, že se nejednalo o podnikový vynález, jelikož k vytvoření vynálezu nedošlo
v souvislosti s plněním povinností zaměstnance vyplývajících z pracovněprávního
vztahu. Vyvstává otázka, jakým způsobem danou situaci vyřešit. Bylo by nutné s velkou
pečlivostí prozkoumat a posoudit skutkový stav, tj. zda k oznámení ze strany
zaměstnance došlo z důvodu omylu anebo zda lze uvedené jednání posuzovat jakožto
dohodu o převodu práva na patent na zaměstnavatele anebo dokonce dohodu vylučující
zákonnou dispozitivní úpravu, tj. určení, že úprava podnikového vynálezu se bude
aplikovat na veškerou vynálezeckou činnost zaměstnance, i kdyby k ní došlo mimo
plnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.236
Pokud zaměstnavatel neuplatní v uvedené tříměsíční lhůtě vůči zaměstnanci
právo na patent, pak toto právo automaticky přechází na zaměstnance. Zaměstnanec je
pak oprávněn s výsledkem jeho vynálezecké činnosti jakkoliv nakládat; v praxi asi
nejčastějším právním jednáním zaměstnance bude podání patentové přihlášky. Je však
velice důležité, aby si byl zaměstnavatel vědom toho, že pokud by nevěnoval
případnému uplatnění práva na patent dostatečnou pozornost, předmětné technické
řešení, pokud by bylo původcem (zaměstnancem) patentováno, by jej mohlo ohrozit
v jeho činnosti.237
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Takový typ sporu se dostal v roce 2008 na stůl Nejvyššího soudu,238 který se
zabýval pracovněprávním sporem o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně (v dnešní terminologii porušování
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci). V daném případě zaměstnavatel spatřoval „zvlášť hrubé porušení
pracovní kázně v tom, že (i) zaměstnanec nabídl jiné společnosti patent na vynález,
čímž se dopustil vůči zaměstnavateli nekalosoutěžního jednání a porušil jeho obchodní
tajemství, které mu bylo svěřeno v rámci výkonu jeho funkce, (ii) zaměstnanec sám bez
vědomí zaměstnavatele předal svým jménem přihlášku patentu a současně existovalo
i důvodné podezření, že v dané chvíli byla Úřadem průmyslového vlastnictví
vyřizována i další přihláška k udělení patentu, (iii) zaměstnanec úmyslně porušil
manažerskou smlouvu, neboť v době trvání pracovního poměru sdělil třetí osobě
obchodní tajemství zaměstnavatele a údaje tvořící obchodní tajemství použil ve svůj
vlastní prospěch, (iv) zaměstnanec nezachoval mlčenlivost o obchodech zaměstnavatele
a sám tyto informace zpřístupnil nepovolaným osobám, (v) zaměstnanec na vlastní účet
vykonával

činnost

související

s

podnikatelskou

činností

zaměstnavatele,

(vi) zaměstnanec po dobu trvání pracovního poměru provozoval živnost ve stejném
nebo podobném oboru, v němž podnikal zaměstnavatel a (vii) zaměstnanec se snažil na
úkor zaměstnavatele získat pro sebe neoprávněnou výhodu a prospěch.“ Zaměstnanec
se podanou žalobou bránil zejména prostřednictvím argumentace, že „nad rámec svých
pracovních úkolů vymyslel technická řešení, která zaměstnavateli písemným podáním
předložil k posouzení a ten se vyjádřil tak, že o tato nemá zájem.“ Z tohoto důvodu
zaměstnanec sám podal patentovou přihlášku, na jejímž základě mu byl na vynález
udělen patent. Zaměstnanec současně vyslovil naprosté odmítnutí i dalších tvrzení
zaměstnavatele, na jejichž základě se měl dopustit porušení pracovní kázně. Soud
prvního stupně rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné, jelikož
jednání, která byla vytýkána zaměstnanci v bodech (iii) až (vii) výše byla neurčitá a bez
jakýchkoliv časových souvislostí. Zkoumal tedy pouze jednání uvedená bod body
(i) a (ii), přičemž z písemných důkazů měl soud za prokázané, že zaměstnanec
technická řešení uvedená v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavateli
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge2tq
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nabídl. Soud dospěl k závěru, že zaměstnavatel se začal o technické řešení zaměstnance
zajímat až poté, kdy byl zaměstnanci udělen patent. Podle něj se „zaměstnanec
nedopustil porušení pracovní kázně, když technická řešení přihlásil k patentování. Jako
vlastník si pak s nimi mohl nakládat dle svého uvážení a nemohl se tedy dopustit
dalšího porušení pracovní kázně tím, že řešení nabídl k využití zaměstnavateli.“
Nedošlo tím ani k vyzrazení obchodního tajemství zaměstnavatele. Odvolací soud
rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a ztotožnil se se závěry soudu prvního stupně.
Nato zaměstnavatel podal Nejvyššímu soudu dovolání, v němž namítal, že byly
nesprávně

posouzeny

důvody

okamžitého

zrušení

pracovního

poměru,

resp. předpoklady pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance, a nesouhlasil
ani se skutkovými zjištěními, z nichž oba soudy první a druhé instance vycházely.
V daném případě Nejvyšší soud dovolání odmítl, jelikož jej považoval za nepřípustné
(zaměstnavatel uplatnil nesprávný dovolací důvod). Nicméně, uvedené rozhodnutí
ilustruje skutečnost, jak nesmírně důležité je věnovat vynálezecké činnosti svých
zaměstnanců dostatečnou pozornost.

3.2.4 Povinnost mlčenlivosti
Původce vynálezu i zaměstnavatel jsou dle zákona povinni, a to minimálně
ve lhůtě tří měsíců od kvalifikovaného oznámení o vytvoření vynálezu původcem
zaměstnavateli, dodržet povinnost mlčenlivosti, a to erga omnes (vůči všem třetím
osobám). Jedná se o ochranné ustanovení nejen zaměstnavatele, který má v dané
tříměsíční lhůtě právo uplatnit vůči zaměstnanci právo na patent, ale také samotného
zaměstnance, původce, na nějž právo na patent přejde, pokud jej zaměstnavatel ve výše
uvedené lhůtě neuplatní. Povinnost mlčenlivosti trvá i v případě, pokud by během
tříměsíční lhůty došlo ke skončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem. Mám
však za to, že zákonem stanovená lhůta tří měsíců není dostačující, protože v praxi
může velmi snadno dojít k situaci, že by po uplynutí této lhůty došlo např. k podání
patentové přihlášky k vynálezu třetí osobou, která se o vynálezu dozvěděla. V případě
zveřejnění vynálezu, pokud by se vynález stal součástí stavu techniky, by mohlo dojít
dokonce až ke znemožnění jeho patentovatelnosti. Pokud by nedošlo k uplatnění práva
na patent zaměstnavatelem a právo by přešlo na zaměstnance, ale zaměstnavatel by
vynález zveřejnil, došlo by fakticky k vyloučení práva zaměstnance k dalšímu nakládání
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s ním, čímž by došlo k popření smyslu podnikového vynálezu. Řešením této situace by
mohlo být sjednání příslušného ustanovení v dohodě zaměstnavatele a zaměstnance
(buď v pracovní smlouvě, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo
v separátní dohodě), která by obsahovala vymezení delšího časového období, než-li
pouze lhůty tří měsíců, a to např. sjednání lhůty šesti měsíců nebo vymezení, že
povinnost mlčenlivosti se sjednává do doby, než dojde k podání patentové přihlášky
k vynálezu. Uvedená limitace by mohla být rovněž obsažena ve vnitřním předpisu
zaměstnavatele. V případě podnikového vynálezu není možné pro případ porušení
povinnosti mlčenlivosti sjednat smluvní pokutu. Nicméně pokud by strany smluvně,
mimo pracovněprávní vztah, sjednaly právní úpravu podnikového vynálezu, bylo by
možné smluvní pokutu sjednat. V takovém případě by se však neuplatnila limitace
náhrady škody dle Zákoníku práce.239

3.2.5 Finanční kompenzace za vytvoření podnikového (zaměstnaneckého)
vynálezu
Co se týče finančního ohodnocení vynálezecké činnosti zaměstnance za trvání
pracovněprávního vztahu, ZVZN stanoví prakticky dva přístupy. Buď je zaměstnanci
poskytnuta přiměřená odměna, a to dle zákonem stanovených čtyř kritérií anebo je
zaměstnanci ex post vyplacena odměna dodatečná. Rozlišení těchto možností je
předmětem tohoto bodu.
3.2.5.1

Poskytnutí přiměřené odměny zaměstnanci
V případě, že zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má zaměstnanec (jakožto

původce vynálezu) právo na poskytnutí přiměřené odměny, a to dle kritérií,
specifikovaných v ustanovení § 9 odst. 4 ZVZN. Zákon stanoví, že pro vypočtení
a správné stanovení odměny je stěžejní zejména hospodářský a technický význam
vynálezu a zejména pak přínos, který je (a pravděpodobně i bude) dosažen jeho
možným využitím nebo jiným uplatněním. Důraz se přitom klade na to, jak velkou
239
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měrou k vytvoření vynálezu přispěl zaměstnavatel s ohledem na materiální stránku
a dále pak na to, v jakém rozsahu byly vymezeny pracovní úkoly zaměstnance
(původce). Pokud by se však odměna, která již byla vyplacena zaměstnanci, dostala
do zjevného nepoměru s přínosem, kterého bylo dosaženo pozdějším využitím vynálezu
anebo jiným jeho pozdějším uplatněním, má původce podnikového vynálezu ze zákona
právo na poskytnutí dodatečné odměny ve formě dodatečného vypořádání. Je nutné mít
také na paměti, že právo na přiměřenou odměnu je právem, které podléhá promlčení,
proto je třeba pamatovat i na jeho včasné uplatnění.240
Ze zákona tedy plyne automatická povinnost poskytnutí odměny po uskutečnění
právního jednání ze strany zaměstnavatele, tj. není třeba žádného dalšího aktivního
jednání zaměstnance. Poskytnutí přiměřené odměny však není vázáno ani na podání
přihlášky k patentu, ani na udělení patentu ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví.
Někteří autoři241 se domnívají, že je tomu tak zejména z toho důvodu, aby nedošlo
k poškození původce, pokud by zaměstnavatel upřednostnil ochranu vynálezu jeho
nezveřejněním a nepodal tak patentovou přihlášku, s čímž lze souhlasit. Současná
právní úprava tedy neobsahuje konkrétní pravidla242 pro výpočet výše přiměřené
odměny, její určení tak bude záležet na individuální dohodě stran. Stěžejním faktorem
bude toliko určení, aby výše odměny byla skutečně přiměřená.243 Dle zákona by se při
stanovení přiměřené odměny kalkuloval dosažený či dosažitelný zisk zaměstnavatele
ve vztahu k vynálezu,244 přičemž se vždy počítá s možným užitím vynálezu a nikoliv
užitím faktickým; vynález jako takový není třeba hospodářsky využít, postačující je,
pokud zaměstnavatel má právo s vynálezem nakládat (např. licencovat jej, postoupit,
prodat, apod.) dle jeho vlastních potřeb a uvážení. Otázkou jsou i časové okolnosti,
tj. za jaké období by se měl přínos hodnotit, zda je to doba jednoho roku nebo období
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více let (pokud by pak konečný přínos vynálezu byl ve zjevném nepoměru k již
vyplacené odměně, zaměstnanec by měl nárok na dodatečné vyrovnání ve formě
dodatečné odměny).245
Pro stanovení výše odměny je důležité rovněž určení, jak velkou měrou se na
vytvoření vynálezu podílel zaměstnavatel, tj. zejména z hlediska poskytnutí materiální
podpory a zázemí zaměstnanci (např. poskytnutí prostor, vybavení, nákladnost,
dostupnost či hodnota provozu zařízení, s jehož pomocí k vytvoření vynálezu došlo,
lidské zdroje, apod.).246
Pokud se jedná o rozsah pracovních úkolů zaměstnance, zde bude nutné určit,
zda byl vynález vytvořen v rámci plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru
či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo nikoliv. V praxi se tedy bude
jednat primárně o zjištění, zda řešení specifického technického problému bylo
zaměstnanci zadáno pokynem zaměstnavatele anebo zda plynulo jako jeden z úkolů,
plynoucích zaměstnanci přímo z výkonu pracovní pozice. Pokud by naopak
zaměstnanec byl zaměstnán např. na pozici výzkumného specialisty a tomuto
pracovnímu zařazení by odpovídala i výše jeho sjednané mzdy se zaměstnavatelem,
dalo by se předpokládat, že odměna za vyvinutí podnikového vynálezu je již obsažena
ve vyplacené mzdě či případně mimořádné odměně vyplacené zaměstnanci v souvislosti
s plněním jeho pracovních úkolů. Za nejvíce praktický přístup při sjednání odměny by
se pak podle Šlemarové dala považovat aplikace tzv. analogie z licenční smlouvy, kdy
by se stanovilo, jak vysoká částka by náležela v rámci užívání vynálezu dle poplatku
sjednaného v rámci licenční smlouvy.247 Opačný názor však zastává Čada, který
zdůrazňuje, že původce podnikového vynálezu, jenž má dle zákona právo na odměnu,
má naprosto odlišné postavení v porovnání s majitelem patentu, který vyjednává
o přiměřené licenční platbě. Čada se domnívá, že s ohledem na odlišnou povahu těchto
subjektů nelze očekávat, že původce zaměstnaneckého vynálezu, který nemá stejné
245
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postavení, jakožto majitel patentu, získá odměnu ve stejné výši jako licenční platba
hrazená nabyvatelem licence ve prospěch majitele.248 S tímto závěrem se ztotožňuji,
a to zejména s ohledem na povahu podnikatelského vynálezu, kdy je původce určitým
způsobem omezen ve výkonu svých práv, a nelze tak mít za to, že je v naprosto
rovnocenném postavení jako majitel patentu. Na druhou stranu jsem však předsvědčena,
že naprosté odmítnutí této zásady také není na místě, a tak je vhodné výši případné
licenční odměny považovat za vhodný inspirativní zdroj.
V praxi často zaměstnavatelé nastavují pravidla odměňování za vyvinutí
podnikového vynálezu prostřednictvím vnitřních předpisů. Ačkoliv někteří autoři se
k takové možnosti staví poměrně kriticky,249 mám za to, že pokud by vnitřní předpis
obsahoval metodiku zpřesnění výpočtu přiměřené odměny s tím, že by se každý vynález
posuzoval individuálně a v úvahu by se vzala předestřená pravidla (která by však
neumožňovala protichůdné výklady), mohlo by uvedení pravidel ve vnitřních
předpisech zaměstnavatele být výhodou a eliminovat případné budoucí spory. Ostatně
tak i judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2341/2012,
ze dne 27. února 2013, který stanovil, že: „[odvolací soud] se ztotožnil s postupem
soudu prvního stupně, který vyšel ze smlouvy o využití vynálezu a odměně za tento
vynález z 21.11.1996 a rovněž z vnitropodnikové směrnice č. 222/2, kde je stanovena
metodika, která vychází buď ze zlepšení technické úrovně řešení, nebo zohledňuje
přínos vynálezu.“250
3.2.5.2

Poskytnutí dodatečné odměny zaměstnanci
Právo na dodatečné vypořádání vzniká zaměstnanci tehdy, pokud finanční

kompenzace, která již byla zaměstnanci zaměstnavatelem za vytvoření podnikového
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vynálezu vyplacena, nebude přímo úměrná přínosu, kterého bylo dosaženo pozdějším
využitím nebo jiným uplatněním vynálezu.
V praktické sféře lze za pozdější využití nebo jiné uplatnění vynálezu považovat
okamžik, kdy zaměstnavatel např. udělil k užívání vynálezu licenci třetí osobě nebo jej
začal využívat v mnohem větší míře, než původně předpokládal. Rovněž tak jako
u poskytnutí přiměřené odměny, tak i u dodatečné odměny platí, že vznik tohoto práva
není vázán na okamžik podání patentové přihlášky ani na udělení patentu Úřadem
průmyslového vlastnictví. Je naprosto dostačující, pokud je vynález využíván a z toho
plyne zaměstnavateli určitý přínos. I institut dodatečné odměny podléhá promlčení.251
Nebude tak postačující, pokud by se jednalo o pouhý nepoměr mezi již
vyplacenou odměnou a přínosem plynoucím z vynálezu; zákon vyžaduje, aby se jednalo
o nepoměr zjevný. Za možný způsob, jak nastavit mechanismus poskytnutí dodatečné
odměny,

považuji

zakotvení základních pravidel formou vnitřního předpisu

(např. stanovení, že by zaměstnanec ročně obdržel určité procento z prodeje nebo
objemu výroby vynálezu),252 protože jinak by mohlo dojít k mnoha sporným
situacím, a to zejména z toho důvodu, že interpretace pojmu „zjevný nepoměr“ není ze
zákona zcela zřejmá, a proto by k jeho výkladu mohlo dojít stranami naprosto odlišným
způsobem.
Souhlasím s Čadou,253 že záměrem zákonodárce je osvobození zaměstnavatele,
jakožto majitele vynálezu, aby nebyl povinen každoročně přesně sledovat stanovené
přínosy daného technického řešení, jímž je zaměstnanec původcem. Uvedené platí
zejména v takových situacích, kdy přínosy zdaleka nejsou mimořádné a v jednotlivých
letech jsou v zásadě na stejné úrovni. Na druhou stranu, pokud by byl v některém
okamžiku přínos technického řešení mimořádně zvýšen, pak by skutečně mělo
zaměstnavatelem dojít k vyplacení dodatečné odměny. Lze uzavřít, že v praxi mohou
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vzniknout i situace, kdy je právo zaměstnance na dodatečné vyrovnání využito
opakovaně za sebou.254
3.2.5.3

Práva a povinnosti týkající se podnikového vynálezu po skončení
pracovního poměru
Rovněž tak jako Autorský zákon, tak ani ZVZN nelimituje právní úpravu

zaměstnaneckého vynálezu jenom na dobu, kdy pracovněprávní vztah trvá. Práva
a povinnosti

vztahující

se

k podnikovému

vynálezu

trvají

i

po

skončení

pracovněprávního vztahu původce se zaměstnavatelem.
Tříměsíční lhůta pro zaměstnavatele na uplatnění práva na patent tedy běží
i v případě, pokud by v jejím průběhu pracovněprávní vztah smluvních stran skončil.
Rovněž tak by se postupovalo při posuzování informační povinnosti zaměstnance,
povinnosti mlčenlivosti či práva na poskytnutí finanční kompenzace. Zaměstnavatel je
povinen vyplatit zaměstnanci přiměřenou odměnu, příp. i odměnu dodatečnou, i kdyby
v okamžiku jejich vyplacení byl pracovněprávní vztah již skončen (irelevantní je rovněž
i to, z jakého důvodu ke skončení pracovněprávního vztahu došlo).
Klíčovým momentem pro posouzení charakteru technického řešení je tedy to,
aby v okamžiku vytvoření vynálezu pracovněprávní vztah stran trval.

3.3

Zaměstnanecký průmyslový vzor
Třetím

typem

předmětu

duševního

vlastnictví,

který

je

vytvářen

v pracovněprávních vztazích, je zaměstnanecký průmyslový vzor. Není jistě
překvapením, že ani právní úpravu zaměstnaneckého průmyslového vzoru nelze nalézt
v Zákoníku práce. Specifická právní úprava je toliko obsažena v ustanovení § 13 zákona
č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění (dále jen „Zákon
o ochraně průmyslových vzorů). Zákon o ochraně průmyslových vzorů definuje
průmyslový vzor jakožto „vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména
ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného,
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nebo jeho zdobení.“255 Průmyslový vzor je pak hodný ochrany, pokud je nový a má
individuální povahu. Pakliže je průmyslový vzor, který splňuje výše uvedené podmínky,
vytvořen zaměstnancem za trvání pracovního poměru, příp. dohody o provedení práce
anebo dohody o pracovní činnosti, či v průběhu trvání členského vztahu nebo
služebního poměru, lze jej považovat za zaměstnanecký průmyslový vzor.
Ačkoliv je příslušná právní úprava obsažena v jiném právním předpisu, než-li je
podnikový vynález (k tomu viz kapitola 3.2 výše), porovnáním textace obou předpisů
(tj. ZVZN a Zákona o ochraně průmyslových vzorů) týkajících se příslušných děl
vytvořených zaměstnancem lze na první pohled dospět k závěru, že obě právní úpravy
jsou velmi podobné, ne-li totožné. Nicméně, opak je pravdou, jelikož v některých
aspektech se právní úpravy liší. Z tohoto důvodu se v této kapitole zaměřím na
stručnější analýzu tohoto institutu, přičemž s ohledem na rozsah této práce stranou
rovněž ponechávám i historický vývoj příslušné právní úpravy. Zaměřím se zejména na
právní úpravu de lege lata a zmíním rovněž některá zajímavá soudní rozhodnutí.

3.3.1 Předpoklady přechodu práva na průmyslový vzor na zaměstnavatele
Zákon o ochraně průmyslových vzorů stanoví, že předpokladem vzniku
zaměstnaneckého průmyslového vzoru je skutečnost, že byl vytvořen v pracovním
poměru. Pro pracovní poměr pak stanoví legislativní zkratku, když za pracovní poměr
považuje rovněž členský vztah nebo i tzv. vztah pracovnímu poměru obdobný, kam
by zcela jistě patřily dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda
o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) či vztahy statutárních orgánů
a společností na základě smlouvy o výkonu funkce, jakož i vztahy člena družstva
vůči družstvu samotnému, a služební poměry. Zásadní pak rovněž bude fakt, aby byl
průmyslový

vzor

vytvořen

z důvodu

splnění

úkolu,

který

pro

původce

z takového pracovního poměru vyplýval. V tomto je tedy předpoklad vzniku shodný
jako u podnikového vynálezu, ačkoliv je zde patrná odlišnost ve vztahu k vymezení
legislativní zkratky „pracovní poměr.“
Pro všechny výše naznačené právní vztahy jsou společnými prvky dlouhodobost,
závislost, jakož i skutečnost, že výsledek dané činnosti je přenechán jiné osobě
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(tj. obchodní korporaci, družstvu, zaměstnavateli). Naopak pouhé členství v obchodní
korporaci (kupř. spolku256) neznamená, že by automaticky právo na průmyslový vzor
přecházelo na tuto korporaci. Stejný závěr platí rovněž v případě právních vztahů mezi
společníky a obchodní korporací. Na druhou stranu, s ohledem na dispozitivnost
příslušného ustanovení není vyloučeno, aby si například členové spolku či společníci
společnosti s ručením omezeným stanovili, že vznikem určité právní skutečnosti (např.
písemným oznámením o vytvoření průmyslového vzoru) dochází k převodu práva na
průmyslový vzor. Konkrétní pravidla by tak musela být obsažena ve stanovách spolku
nebo zakladatelské listině, příp. společenské smlouvě, společnosti.257
Pokud by smlouvou mezi původcem a zadavatelem (zpravidla zaměstnavatelem)
nebylo stanoveno jinak, pak automaticky právo na průmyslový vzor přechází
na zadavatele. Právo autora na původcovství však zůstává nedotčeno. Srovnám-li právní
úpravu podnikového vynálezu a zaměstnaneckého průmyslového vzoru v této části,
ze samotného textu je zřejmé, že oproti podnikovému vynálezu, kde právo na patent
přechází na zaměstnavatele, u zaměstnaneckého průmyslového vzoru zákon operuje
s pojmem „zadavatel“, na něhož právo na zaměstnanecký průmyslový vzor přechází.
Otázkou kompetenční, jakož i jinými souvisejícími otázkami, se v této oblasti
v minulosti zabývaly i soudy. V rozhodnutí (Rc) Cdon 6/94, ze dne 13. dubna 1994,
Nejvyšší soud judikoval, že „ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech a zlepšovacích návrzích, svěřuje soudu nikoli rozhodování o tom, kdo je
majitelem průmyslového vzoru, nýbrž o tom, kdo je původcem průmyslového vzoru
(§ 53 odst. 1 tohoto zákona) anebo vyřešení sporu o právu předat přihlášku
průmyslového vzoru, a rozhodnout případně, zda toto právo přísluší jiné osobě než
přihlašovateli (§ 53 odst. 2 téhož zákona). Ustanovení § 80 odst. 2 zákona o vynálezech
a zlepšovacích návrzích se vztahuje jen na případy, v nichž byla za účinnosti dříve
platného zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích
a průmyslových vzorech, podána přihláška průmyslového vzoru autorem průmyslového
vzoru nebo jeho dědicem (ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 dříve platného zákona
č. 84/1972 Sb.). Toto ustanovení dávalo zaměstnavateli původce průmyslového vzoru
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možnost požádat ve lhůtě tří měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 527/1990 Sb., aby byl
brán v těchto uvedených případech jako přihlašovatel průmyslového vzoru; nepožádal-li
zaměstnavatel o své zapsání jako přihlašovatel ve zmíněné lhůtě, platilo v těchto
případech, že o zápis průmyslového vzoru do rejstříku, vedeného Úřadem pro vynálezy,
požádal jeho původce, když zákon č. 84/1972 Sb. znal jen autorství průmyslového
vzoru. Dále pak, ve smyslu ustanovení § 44 a § 45 zákona o vynálezech a zlepšovacích
návrzích je rozhodné, pro kterého zaměstnavatele vytvořil původce průmyslový vzor ke
splnění úkolu v pracovním poměru, aby tak mohlo právo původce průmyslového vzoru
přejít na zaměstnavatele podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., ovšem
nebylo-li smlouvou stanoveno jinak.“ Odvolací soud v posuzovaném případě
vyhodnotil jako irelevantní skutečnost, že průmyslový vzor vytvořil žalobce
v pracovním poměru k původnímu zaměstnavateli, přičemž byl toho názoru, že „nelze
pro rozhodnutí ve sporu o právo podat přihlášku průmyslového vzoru přikládat zásadní
význam skutkové otázce, zda se tak stalo v pracovním poměru žalobce k žalované
akciové společnosti či k jinému zaměstnavateli“. Nato podal žalobce dovolání, přičemž
argumentoval, že „rozsudek odvolacího soudu dospívá k nesprávnému právnímu
posouzení věci především v tom, že „u otázky zaměstnavatele nerozlišuje vztah
zaměstnavatele k vytvořenému průmyslovému vzoru, nýbrž pouze vychází ze vztahu
zaměstnavatel - zaměstnanec a činí z toho nesprávné závěry“. Dovolatel se domníval,
že posouzení právní otázky, o jakého zaměstnavatele jde, je otázkou nikoliv
nepodstatnou, ale naopak velmi zásadní. Dovolací soud dospěl k závěru, že „ustanovení
§ 45 zákona č. 527/1990 Sb. musí být ve svém obecně formulovaném znění chápáno
jako vztahující se nejen na případ skončení posledního pracovního poměru původce,
po němž již nový pracovní poměr nenavázal, nýbrž že se vztahuje i na případy, v nichž
původce skončil jeden pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele a uzavřel pracovní
poměr s dalším zaměstnavatelem. Doplnil, že jestliže tu zákon zajišťuje (v § 45 zákona
č. 527/1990 Sb.) původci nedotčenost jeho práv (a ovšem i povinností) vyplývající
z ustanovení § 44 zákona č. 527/1990 Sb., pak nelze přisvědčit názoru, že je v takovém
případě

nerozhodné,

zda

byl

průmyslový

vzor

vytvořen

vůči

kterémukoli

ze zaměstnavatelů, u nichž původce pracoval dříve a potom i později. Ještě výrazněji by
se nesprávnost tohoto závěru jevila v případech, v nichž původce sjednal několik
pracovních poměrů souběžně (jak to připouští ustanovení § 69 zák. práce –
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zákona č. 65/1965 Sb., poznámka autorky), nebo konal-li práce ještě v dalším
(vedlejším) pracovním poměru (jak to připouští ustanovení § 70 odst. 1 zák. práce).
Je třeba mít také na zřeteli ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení
ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, podle něhož, není-li přihlašovatel původcem
průmyslového vzoru, popřípadě nemá-li právo podat přihlášku průmyslového vzoru
podle ustanovení § 44 zákona č. 527/1990 Sb., musí být k přihlášce přiložen doklad
o právu podat přihlášku průmyslového vzoru. Z uvedeného tedy vyplývá, že je
ve smyslu ustanovení § 44 a § 45 zákona č. 527/1990 Sb. rozhodné, pro kterého
zaměstnavatele vytvořil původce průmyslový vzor ke splnění úkolu v pracovním
poměru, aby tak mohlo právo původce průmyslového vzoru přejít na zaměstnavatele
podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., ovšem nebylo-li smlouvou
stanoveno jinak.“258
Zajímavý právní závěr byl obsažen také v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 32 Odo 630/2006 ve sporu, který se týkal určení práv k průmyslovému vzoru.
Rozhodným právem byla právní úprava dle tehdy platného a účinného zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, který v ustanovení
§ 44 obsahoval právní úpravu zaměstnaneckého průmyslového vzoru. V dané kauze byl
předmětný

průmyslový

vzor

vytvořen

společně

předsedou

představenstva

a zaměstnancem dovolatelky; u zaměstnance však nikoliv v rámci pracovního poměru,
nýbrž na základě smlouvy o dílo, na jejímž základě se tento zaměstnanec nad rámec
úkolů

vyplývajících

z pracovní

smlouvy

zavázal

k vytvoření

díla,

a

to

magnetoterapeutického přístroje. Z příslušného právního jednání bylo tedy zřejmé,
že zaměstnanec měl dílo vytvořit mimo pracovní náplň, a tedy mimo plnění svých
smluvních pracovněprávních povinností. Odvolací soud v Olomouci tedy učinil právní
závěr, že na žalobkyni, tj. zaměstnavatele, právo k průmyslovému vzoru nepřešlo.
V dovolacím řízení proti rozsudku Vrchního soudu žalobkyně argumentovala,
že naléhavý právní zájem na vedení sporu a její aktivní legitimaci byl dán tím,
že průmyslový vzor byl vytvořen ke splnění úkolů v pracovním poměru. Žalovaný ji
podle jejího názoru ohrožoval použitím neprávem zapsaného průmyslového vzoru
jakožto prostředku vedoucímu k šikanóznímu výkonu práva proti ní, což by v důsledku
mohlo mít dalekosáhlé důsledky, tj. „nejen vést k omezení její podnikatelské činnosti,
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příp. k zastavení výroby v části jejího podniku, ale i zmaření všech finančních
prostředků, které žalobkyně vynaložila na vývoj, výrobu a uvedení na trh
magnetoterapeutických přístrojů vyráběných podle řešení na základě žalovaným
neoprávněně přivlastněným průmyslovým vzorem č. 29155, a v neposlední řadě
k nepříznivým sociálním důsledkům na ostatní zaměstnance dovolatelky. Za otázku
zásadního významu pak žalobkyně považovala zodpovězení, zda je v případě vytvoření
průmyslového vzoru ke splnění požadavku tzv. plnění úkolů v pracovním poměru
nezbytné, aby muselo jít pouze o úkoly ke splnění povinností z pracovní smlouvy či zda
tyto úkoly mohou být u předsedy představenstva uloženy i rozhodnutím představenstva,
případně zda tyto úkoly mohou vyplynout i z jiných právních úkonů, např. ze zvláštního
ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ustanovení § 44 odst. 1 tehdy
platného a účinného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích totiž
stanovilo, že pokud vytvořil původce průmyslový vzor ke splnění úkolu v pracovním
poměru,

přechází

právo

původce

podat

přihlášku

průmyslového

vzoru

na

zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím nebylo
dotčeno. Dovolatelka namítala, že v rámci tohoto ustanovení nemusí být nezbytné, aby
původce průmyslového vzoru úkoly k jeho vytvoření plnil v pracovním poměru, a že je
může plnit i jako předseda představenstva“. Nejvyšší soud se však ztotožnil se závěrem
odvolacího soudu, když konstatoval, že „právní názor dovolatelky je v rozporu
s uvedeným ustanovením tehdy platného a účinného zákona č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jež stanoví podmínku, že původce musí vytvořit
průmyslový vzor ke splnění úkolu v pracovním poměru. Předseda představenstva jako
člen statutárního orgánu však není ve vztahu k právnické osobě, v níž je předsedou
představenstva, v pracovním poměru. Tato podmínka tedy nebyla u předsedy
představenstva dovolatelky splněna“. Dále určil, že „nesprávný je rovněž názor
dovolatelky, že činností v pracovním poměru je i činnost zaměstnance, který však
vytvářel průmyslový vzor, podle zjištění odvolacího soudu, na základě smlouvy o dílo,
jíž se zavázal, jako zaměstnanec žalobkyně, nad rámec úkolů vyplývajících z jeho
pracovní smlouvy a náplně práce, vytvořit dílo - magnetoterapeutický přístroj. Bylo-li
tedy dílo zaměstnancem vytvořeno mimo činnost prováděnou podle pracovní smlouvy,
a to podle smlouvy o dílo, resp. na základě dohody o práci konané mimo pracovní
poměr, je správný závěr odvolacího soudu, že zaměstnanec nevytvářel průmyslový vzor
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ve smyslu § 44 odst. 1 tehdy platného a účinného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech
a zlepšovacích návrzích ke splnění úkolu v pracovním poměru. Dovolací soud se proto
již dále nezabýval námitkou existence naléhavého právního zájmu, neboť aby dovolání
bylo úspěšné a rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno, musela by být prokázána jak
existence naléhavého právního zájmu, tak i aktivní legitimace žalobkyně současně.“259

3.3.2 Povinnosti stran ve vztahu k průmyslovému vzoru
Rovněž tak jako platí ve vztahu k podnikovému vynálezu, i v případě
průmyslového vzoru je původce povinen vyrozumět zadavatele (přičemž ZVZN hovoří
o zaměstnavateli) o tom, že v rámci pracovního poměru (jak jsem jej definovala výše)
vytvořil průmyslový vzor. Forma vyrozumění by ze strany původce měla být písemná
(přičemž za písemnou formu lze v dnešní, tzv. digitální společnosti, považovat i emailovou zprávu s elektronickým podpisem) a zadavatel by měl být o této skutečnosti
informován bez zbytečného odkladu, tj. neprodleně (zákon tedy nestanoví žádnou lhůtu;
s ohledem na textaci zákona se v praxi jeví jako vhodná lhůta jednoho týdne).
Vyrozumění musí být zadavateli řádně doručeno, aby se předešlo případnému právnímu
sporu. Řádné splnění těchto povinností pak slouží k tomu, aby zadavatel mohl posoudit,
zda právo na průmyslový vzor uplatní anebo nikoliv. Je třeba vést v patrnosti, že k cesi
práva na zadavatele dochází již okamžikem vytvoření průmyslového vzoru. Jinými
slovy, pokud by původce tuto svou povinnost porušil a zadavatele nevyrozuměl, bude
původce odpovědný z titulu náhrady škody, kterou takovým svým jednáním zadavateli
způsobil. V případě původce, který není zaměstnancem, ale např. statutárním orgánem,
by se jednalo o zákonnou deliktní odpovědnost; pro zaměstnance by se pak aplikovala
příslušná ustanovení Zákoníku práce o odpovědnosti za škodu způsobenou zaviněným
porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Pokud by pak původce porušil výše uvedené povinnosti, ba by dokonce podal přihlášku
průmyslového vzoru, pak by se zadavatel (kromě již zmíněné případné náhrady škody),
dle ustanovení § 15 odst. 2 Zákona o ochraně průmyslových vzorů, musel bránit
u soudu žalobou na určení oprávněného přihlašovatele. Nicméně, mám za to, že pokud
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by zadavatel (zaměstnavatel ve vztahu ke svému zaměstnanci anebo společnost vůči
členu svého statutárního orgánu) řádně kontroloval stádium splnění zadaného úkolu,
k takové situaci by došlo jen zcela výjimečně.260
Zákon o ochraně průmyslových vzorů ve svém ustanovení § 13 odst. 3 upravuje
tzv. re-cesi, která se aplikuje v případě absence aktivního jednání ze strany zadavatele.
Pokud totiž zadavatel neuplatní v zákonem stanovené lhůtě 3 měsíců od vyrozumění
původce o vytvoření průmyslového vzoru právo na průmyslový vzor, pak toto právo
automaticky přechází zpět na samotného původce. Zákon o ochraně průmyslových
vzorů nestanoví, jakou formou má dojít k uplatnění tohoto práva, z hlediska právní
jistoty se však opět jeví jako doporučeníhodná písemná forma. Pokud re-cese nastane, je
původce automaticky oprávněn k podání přihlášky pro účely zápisu průmyslového
vzoru do rejstříku.261
Další povinností je povinnost mlčenlivosti, kterou musí dodržovat obě strany,
tj. jak původce, tak i zadavatel, a to po výše uvedenou tříměsíční lhůtu. Tato povinnost
platí erga omnes, tj. vůči všem třetím osobám. Tak jako jsem již uvedla v kapitole
týkající se podnikového vynálezu (viz bod 3.2.4 výše), i v případě zaměstnaneckého
průmyslového vzoru se domnívám, že uvedená tříměsíční lhůta není dostačující. Je to
období krátkého trvání, v jehož rámci nemusí být zabezpečena ochrana obou dotčených
stran. I zde se mi proto jeví jako doporučeníhodné, aby byla tato lhůta mezi stranami
smluvně prodloužena. V případě původce, který je zaměstnancem, by příslušná úprava
mohla být součástí pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr; u původce, který by byl např. jednatelem společnosti s ručením omezeným, by
příslušná dohoda mohla být obsažena ve smlouvě o výkonu funkce. To, co však
zákonná úprava zaměstnaneckého průmyslového vzoru obsahuje navíc (oproti
zmíněnému podnikovému vynálezu), je povinnost zadavatele, aby mlčenlivost
dodržoval ještě po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy na původce přešlo právo na
průmyslový vzor. Je zřejmé, že tato povinnost by se uplatnila pouze za situace, pokud
by zadavatel svá práva dostatečným způsobem a zejména včas neuplatil.
260
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3.3.3 Poskytnutí finanční odměny
Rovněž tak jako jsem již uvedla u podnikového vynálezu, i v případě
zaměstnaneckého průmyslového vzoru platí, že „původce, který vytvořil průmyslový
vzor v pracovním poměru a na který zadavatel uplatnil nárok, má vůči zadavateli právo
na přiměřenou odměnu.“
Pokud se jedná o stanovení výše odměny, ustanovení § 13 odst. 4 Zákona
o ochraně průmyslových vzorů stanoví, „že se vychází z přínosu dosaženého užíváním
průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu
podílu zadavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu zadání původci.“
Při srovnání

příslušné

právní

úpravy

podnikového

vynálezu

je

patrné,

že

u průmyslového vzoru není postačující hospodářský a technický význam přínosu, který
je (a pravděpodobně i bude) dosažen jeho možným využitím nebo jiným uplatněním.
U průmyslového vzoru je podmínkou vyplacení přiměřené odměny původci
skutečné využití nebo jiné uplatnění. Mám za to, že jde o skutečně zásadní rozdíl,
jelikož narozdíl od poskytnutí odměny u podnikového vynálezu, pro poskytnutí odměny
původci za vytvoření průmyslového vzoru je nezbytné, aby tomuto právnímu jednání
předcházely jiné právní skutečnosti, a to v podobě skutečného využití průmyslového
vzoru anebo jiného uplatnění. V praktické sféře tak často dochází k situacím, že se
samotné užití průmyslového vzoru zaměstnavatelem začne řešit až okamžikem, kdy
původce žádá poskytnutí přiměřené odměny.262
Pokud se jedná o stanovení výše odměny, Zákon o ochraně průmyslových vzorů
obsahuje jen určitá vodítka pro určení, aby byla odměna považována za přiměřenou.
Kromě již zmíněného přínosu, který byl dosažen užíváním průmyslového vzoru či
jiným jeho uplatněním se také přihlíží k „materiálnímu podílu zadavatele na vytvoření
průmyslového vzoru“ (zabezpečení technického zázemí, logistika, lidské zdroje, knowhow, apod.) a v neposlední řadě také k rozsahu zadání původci. Je třeba mít na paměti,
že zaměstnanecký průmyslový vzor je výsledkem individuálního pracovního úkolu,
který je zaměstnanci (původci) zaměstnavatelem zadán. Z tohoto důvodu lze analogicky
aplikovat ustanovení cílové odměny (dle § 134a Zákoníku práce), přičemž výši takové
odměny je vhodné, společně s určitými hodnotitelnými (příp. měřitelnými) ukazateli,
262
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stanovit např. ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, aby tak zaměstnanec měl,
s ohledem na princip legitimního očekávání, představu o výši odměny.263 V případě,
pokud by byl původcem např. člen statutárního orgánu, výše možné odměny by mohla
být předmětem rozhodnutí dané společnosti. Pokud by došlo k vyplacení odměny
statutárnímu orgánu, dané plnění by pak muselo být schváleno valnou hromadou (příp.
jediným společníkem) společnosti, a to ještě před samotným vyplacením.
Zákon

o

ochraně

průmyslových

vzorů

rovněž

počítá

s poskytnutím

tzv. dodatečné odměny, a to tehdy, pokud by se již vyplacená odměna dostala
do zjevného nepoměru s přínosem, kterého by bylo dosaženo „pozdějším užíváním
nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru.“ Textace je totožná jako v případě
podnikového vynálezu i zaměstnaneckého díla. V praktické sféře by se tak mohlo jednat
o situace, kdy by zadavatel na vytvoření daného zaměstnaneckého průmyslového vzoru
postavil např. „svůj výrobní program anebo by se jednalo o spotřebitelsky mimořádně
atraktivní design, který by zadavateli přinesl mimořádný zisk.“264
Rovněž tak jako platilo v případě podnikového vynálezu, i u zaměstnaneckého
průmyslového vzoru se má za to, že práva a povinnosti vyplývající z právní úpravy
ustanovení § 13 Zákona o ochraně průmyslových vzorů, zůstávají nedotčena i v případě
skončení pracovního poměru, a to z jakéhokoliv důvodu.
Na závěr této kapitoly si ještě dovolím zmínit drobnou poznámku, a sice že
v posledních dekádách se stále více do popředí dostávají unijní (průmyslové) vzory.
Příslušná právní úprava je obsažena v ustanovení článku 14 Nařízení Rady (ES)
č. 6/2002, o (průmyslových) vzorech společenství, ze dne 12. prosince 2001. Definici
unijního vzoru lze nalézt v ustanovení článku 14, podle něhož platí, že pokud je
průmyslový vzor Společenství vyvinut zaměstnancem, jenž vykonává své pracovní
povinnosti, anebo dle příkazů jeho zaměstnavatele, v takovém případě má právo
k průmyslovému vzoru Společenství zaměstnavatel, pakliže se strany nedohodnou
jinak anebo není jinak upraveno vnitrostátními právními předpisy. S ohledem
na rozsah práce v této souvislosti jen zmíním zajímavý rozsudek Soudního dvora ES,
263
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ze dne 2. července 2009, ve věci C332/08, Fundación Espaňola para la Innovación de
la Artesanía (FEIA) vs Cul de Sac Espacio Creativo SL, jímž bylo judikováno, že se
ustanovení článku 14 odstavce 3 předmětného nařízení nevztahuje na takové unijní
vzory,

které

by

byly

vytvořeny

jinak

než

v rámci

pracovního

poměru,

např. na objednávku v rámci smlouvy o poskytování služeb. Jinými slovy, v jiných než
pracovněprávních vztazích patří právo na unijní vzor jeho tvůrci, případně jeho
právnímu nástupci (viz článek 14 odstavec 1 daného nařízení), pakliže by nebylo mezi
smluvními stranami sjednáno jinak.265
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4

Francouzská právní úprava
Právní úprava předmětů duševního vlastnictví je v evropských zemích

v mnohých aspektech ovlivňována právní úpravou Evropské unie. Nadto je zde
bezpochyby patrný i vliv vyplývající z mezinárodních závazků plynoucí z účasti těchto
států v příslušných uniích a rovněž z uzavřených mezinárodních smluv. Konečně nelze
zapomínat ani na neustálý tlak vznikající z důvodu modernizace technologických
přístupů, digitalizace či rozvoje internetu, který musí být rovněž patřičným způsobem
v příslušných právních úpravách legislativně promítnut.
Vymezení rámce a pravidel fungujících v pracovněprávních vztazích, potažmo
právní úprava předmětů duševního vlastnictví, které jsou v rámci těchto vztahů
vytvářeny, jsou do určité míry v jednotlivých členských státech Evropské unie
výsledkem příslušných zákonodárných snah. Na druhou stranu však nelze opomenout,
že v mnoha oblastech dochází k postupnému přibližování jednotlivých národních
právních úprav.
V této části disertační práce se zaměřím na stručnou charakteristiku vybraných
předmětů

duševního

vlastnictví

vytvářených

v pracovněprávních

vztazích

(tj.

zaměstnanecké dílo a podnikový vynález) ve francouzském právním řádu, jakož i na
komparaci příslušných institutů s českou právní úpravou.

4.1

Obecně k předmětům duševního vlastnictví
Základním a dalo by se říci, že i stěžejním principem v oblasti (nejen)

francouzského práva duševního vlastnictví, je, že práva k autorskému dílu či vynálezu,
náleží

autoru

nebo

vynálezci.

Francouzský

zákoník

duševního

vlastnictví

(franc. Le Code de la Propriété Intelectuelle; dále jen „CPI“) však z tohoto pravidla
stanoví určité výjimky, a to ve prospěch obchodních korporací, v případech, pokud
došlo k vytvoření autorského díla anebo vytvoření vynálezu jejich zaměstnancem.266
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Pro správné pochopení základních termínů, jež jsou aplikovány v oblasti
ochrany předmětů duševního vlastnictví, se na tomto místě budu nejprve věnovat jejich
stručné charakteristice.

4.1.1 Autor
Legální definice autora je v CPI poněkud roztříštěna do několika ustanovení.
Jedná se o článek L 113-1 CPI,267 podle nějž se za autora považuje osoba, pod jejímž
jménem bylo dílo zveřejněno, pakliže nebyl prokázán opak. Dále pak lze zmínit (i) větu
první článku L 111-1, al. 1er CPI,268 podle níž výlučná práva duševního vlastnictví
vztahující se k vytvořenému dílu náleží výhradně autorovi daného díla (tato práva jsou
aplikovatelná erga omnes, tj. vůči všem); (ii) článek L 113-4 CPI,269 upravující autorská
práva autora díla souborného, s přihlédnutím k právům autora děl, které byly
do souborného díla zařazeny; (iii) věta první článku L 113-7, al. 1er CPI,270 podle níž se
za autora audiovizuálního díla považuje osoba či osoby, které jej vytvořily svojí duševní
činností či (iv) věta první článku L 113-8, al. 1er CPI,271 která tutéž definici obsahuje pro
výrobce zvukového záznamu.
Obecně lze tedy v intencích CPI autora díla definovat jakožto osobu, která
dílo272 vytvořila, náleží jí k takovému dílu příslušná osobnostní a majetková autorská
267
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práva, a pod jejímž jménem bylo dílo zveřejněno.273 Jsem toho názoru, že definice
autora je velmi obdobná textaci, která je obsažena v ustanovení § 5 Autorského zákona,
ačkoliv je v příslušné právní úpravě CPI dosti roztříštěna.

4.1.2 Obsah práva autorského
Vymezení obsahu autorského práva lze nalézt ve druhé větě článku L 111-1
CPI,274 podle níž obsah autorského práva tvoří jak výlučná osobnostní práva autorská,
tak i práva majetková. Potud se jedná o shodné vymezení s obsahem autorského práva
dle Autorského zákona.
Nicméně, výklad a interpretace příslušných zákonných ustanovení je v některých
oblastech odlišná.
4.1.2.1

Osobnostní práva
Úprava osobnostních práv je předmětem ustanovení článků L 121-1 až L 121-9

CPI, podle kterých autorovi díla náleží právo na ochranu a nedotknutelnost jeho jména,
jakož i na ochranu jeho autorského díla. Tato práva jsou nepřevoditelná a nezcizitelná
a tzv. věčná. Zajímavostí a odlišností oproti Autorskému zákonu je, že osobnostní práva
autorská smrtí autora nezanikají; v takovém případě náleží jejich výkon dědicům autora.
Mezi další osobnostní autorská práva patří oprávnění autora, aby rozhodl o tom,
zda dojde ke zveřejnění jeho díla či nikoliv. Po smrti autora náleží opět toto právo jeho
dědicům anebo tzv. vykonavateli osobnostních práv, kterého autor pro tyto případy
za svého života určil. Pokud by došlo ze strany dědiců ke zneužití výkonu těchto práv
anebo pokud by mezi dědici či vykonavateli osobnostních práv určených autorem došlo
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k neshodám ohledně výkonu osobnostních práv, mohl by zasáhnout soud prvního
stupně a vydat prozatimní opatření.275
4.1.2.2

Majetková práva
Majetková práva jsou v CPI předmětem ustanovení následujících, tj. článků

L 122-1 až L 122-12 CPI. Základním majetkovým právem autora je právo dílo užít,
tj. formou rozmnožování anebo rozšiřování díla. CPI tak nestanoví další formy práva
díla užít, jak je tomu u Autorského zákona.276
Rozšiřování díla spočívá v jeho zpřístupňování veřejnosti, a to jakoukoliv
formou. Jedná se zejména o veřejné recitace, lyrická představení, dramatická
představení, veřejné prezentace, veřejná promítání, promítání díla audiovizuálního
na veřejném místě a televizní vysílání díla.
Rozmnožováním neboli reprodukcí díla se rozumí zpřístupňování díla veřejnosti
v nepřímé podobě, a to jakýmikoliv prostředky v podobě rozmnoženin díla.
K rozmnožování díla dochází zpravidla tiskem, kresbou, gravírováním, fotografováním,
procesem grafického a uměleckého umění, mechanickým, kinematografickým anebo
magnetickým záznamem. U architektonických děl dochází k reprodukci zpravidla
opakovaným užitím příslušného architektonického plánu.
Obdobně jako v případě Autorského zákona, i CPI upravuje případy volného
užití, jakož i zákonných licencí.277
Co se týče doby trvání majetkových práv, tak shodně s příslušnou úpravou
Autorského zákona dle článku L 123-1 CPI platí, že autorská majetková práva trvají
po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

275

Text článků L 121-1 až L-121-9 CPI dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affich
Code.do;jsessionid=2F421F8B67681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA
000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307.
276
§ 12 a násl. Autorského zákona.
277
Viz článek L 122-5 CPI.
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4.2

Zaměstnanecké dílo

4.2.1 Právní úprava
Autoři děl vykonávají svá práva nezávisle na právech ostatních. Je to právě
autor, kdo dílo vytvořil a následně se pak svobodně rozhodl, zda své dílo nabídne k užití
např. editorovi, producentovi či režisérovi divadelního představení, apod., a uzavře tak
příslušnou licenční smlouvu. Ne jinak je tomu v případě, pokud dojde k vytvoření díla
zaměstnancem, obzvláště pak v případě zaměstnanců vykonávajících práci v oblasti
uměleckého průmyslu (např. móda), mediálního průmyslu, televize či divadla. Otázka,
která se však nabízí, je, zda i v takovém případě mají autoři - zaměstnanci - shodné
právní postavení ve vztahu k jim vytvořeným dílům, když tato díla byla jimi vytvořena
za trvání pracovněprávního vztahu. Kladnou odpověď konstatoval ve svém rozhodnutí
Kasační soud,278 když judikoval, že autor - zaměstnanec - je pořád autorem díla, jelikož
dané dílo se “zrodilo v jeho hlavě.“279
Právní úpravu zaměstnaneckého díla lze nalézt v CPI, nikoliv tedy
ve francouzském zákoníku práce,280 jak by bylo možné předpokládat ze systematického
výkladu daného institutu. Jedná se tedy o shodné systematické zařazení, které se
aplikuje v českém právním prostředí.
Ze zákona tedy autoru – zaměstnanci – náleží výkon jak osobnostních (k tomu
viz bod 4.1.2.1 výše), tak i majetkových práv281 (k tomu viz bod 4.1.2.2 výše), s níže
uvedenými výjimkami.

4.2.2 Výkon majetkových práv a poskytnutí odměny
Pakliže je v zájmu obou smluvních stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele, aby
vykonavatelem majetkových práv k dílu byl zaměstnavatel, je nutné, aby mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem došlo k příslušnému smluvnímu ujednání. Vzhledem

278

Kasační soud lze zjednodušeně považovat za nejvyšší soudní instanci.
TAFFOREAU, Patrick. Droit de la Propriété Intellectuele. Paris: Gualino éditeur, 2007. 83 s. ISBN:
978-2-297-00043-7.
280
Franc. Le Code du travail.
281
K tomu dále viz. CARON, Christophe. Droit d’auteur et droits voisins. Paris: LexisNexis SA. 2006.
150 -151 s. ISBN: 2-7110-0668-9.
279
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k tomu, že dle ustanovení článku L 131-1282 CPI je cese ve vztahu k dílům, které mohou
být v budoucnosti teprve vytvořeny, považována za neplatnou,283 mám za to,
že nejvhodnějším řešením by bylo uzavření příslušné smlouvy, a to vždy ad hoc
ke konkrétnímu zaměstnaneckému dílu. Je třeba mít na paměti, že jakákoliv obecná
formulace týkající se cese majetkových práv zaměstnaneckých děl vytvořených
zaměstnancem kdykoliv v budoucnosti, která by byla obsažená v pracovní smlouvě,
by byla neplatná a neúčinná, a to i s přihlédnutím k ustanovení článku L 111-1 CPI,284
který je mnohými autory285 považován za jeden ze stěžejních pilířů francouzského
autorského práva. Takto bylo opakovaně i judikováno Kasačním soudem.286 Smlouva
o postoupení by dle ustanovení článku L 131-3 CPI měla přesně definovat předmět
postoupení, jakož i rozsah a dobu jejího trvání, a to vždy pro každé dílo samostatně.287
Smlouva by rovněž měla obsahovat stanovení příslušné přiměřené odměny
zaměstnanci.

282

Franc. „La cession globale des oeuvres futures est nulle.“
TAFFOREAU, Patrick. Droit de la Propriété Intellectuele. Paris: Gualino éditeur, 2007. 83 – 85 s.
ISBN: 978-2-297-00043-7.
284
Franc. „L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa
(poznámka autorky – „L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous“) sous réserve des exceptions prévues par
le présent code.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affich
Code.do;jsessionid=2F421F8B67681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA
000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307;
k tomu
dále
také
GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les employeurs ont-ils sur les créations
et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.fidal.com; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit d’auteur. Paris: Economica, 2005. 196 s.
ISBN: 2-7178-49262. či SIRINELLI, Pierre, DURRANDE, Sylviane, LATREILLE, Antoine, DALEAU,
Jeanne. Code de la Propriété Intelectuelle. Paris: Dalloz, 2014. 11-21 s. ISBN-13: 978-2247134779.
285
POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit d’auteur. Paris: Economica, 2005. 196 s. ISBN: 2-717849262.
286
Franc. „L’existence d’un contract de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte
aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission est
subordonnée à la condition que le domaine des droits cédés soit délimité quant a son étendue est à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée.“ Viz. Cass. civ. I, 16 décembre 1992, Bull. Civ. I, n˚315,
RIDA, avril 1993, obs., P. Sirinelli či Cass. civ. I, 12 juin 2001, RIDA, janvier 2002, p. 273 In:
POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit d’auteur. Paris: Economica, 2005. 197 s. ISBN: 2-7178-49262.
K tomu srov. SIRINELLI, Pierre, DURRANDE, Sylviane, LATREILLE, Antoine, DALEAU, Jeanne.
Code de la Propriété Intelectuelle. Paris: Dalloz, 2010. 18-19 s. ISBN-13: 978-2247086887.
287
GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les employeurs ont-ils sur les
créations et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.fidal.com. K tomu srov. VIVANT, Michel, BILON, Jean-Louis. Code de la Propriété
Intelectuelle. Paris: LexisNexis, 2009. 132 s., 209-211 s. ISBN: 271-1-010-973 či SIRINELLI, Pierre,
DURRANDE, Sylviane, LATREILLE, Antoine, DALEAU, Jeanne. Code de la Propriété Intelectuelle.
Paris: Dalloy, 2010. 198-204 s. ISBN-13: 978-2247086887.
283
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Při srovnání této úpravy s příslušnou právní úpravou zaměstnaneckého díla
v Autorském zákoně je zřejmé, že v této oblasti lze spatřovat odlišný přístup, jelikož
výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu náleží dle českého zákonodárce
přímo zaměstnavateli, který je oprávněn svým jménem a na svůj účet s dílem
zaměstnance nakládat (k tomu viz bod 3.1.2.3 výše). Zaměstnanec má také nárok
na poskytnutí přiměřené odměny, která je však zpravidla vždy obsažena ve mzdě.
Na rozdíl od české právní úpravy (k tomu viz bod 3.1.2.5 výše), CPI nepočítá
s poskytnutím přiměřené dodatečné odměny
Jak jsem již naznačila výše, z výše uvedeného pravidla však CPI stanoví dvě
výjimky.
První se týká počítačových programů, kdy platí, že pokud není zákonem
stanoveno jinak, majetková práva k dílům v oblasti IT, tj. software (jakož i veškeré
relevantní dokumentaci se softwarem související), která byla vytvořena zaměstnancem
(či více zaměstnanci) za trvání pracovního poměru anebo za trvání služebního poměru
(tj. státní úředníci, resp. veřejní funkcionáři), náleží výlučně zaměstnavateli.288 Autor –
zaměstnanec - zůstává tzv. původním vykonavatelem majetkových práv k takovým
dílům, nicméně dle CPI dochází k automatickému postoupení těchto práv ve prospěch
zaměstnavatele. Zaměstnanci však i nadále náleží osobnostní autorská práva.
Shodně s obdobnou úpravou týkající se právní úpravy počítačového programu
coby autorského díla v Autorském zákoně (viz bod 3.1.3.2 výše) platí, že ani v případě
díla ve formě softwaru již zaměstnanci (příp. státnímu úředníku, resp. veřejnému
funkcionáři) nenáleží poskytnutí dodatečné přiměřené odměny.289
V této souvislosti doplním, že veškeré spory související s aplikací výše
uvedených ustanovení CPI, týkající se majetkových práv díla v podobě softwaru, by
288

Viz článek L 113-9, alinéa 1 CPI; franc. „Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les
droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui
est seul habilité à les exercer.“ L 113-9, alinéa 3 CPI „Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics
à
caractère
administratif.“
[online].
[cit.
2018-04-15].
Dostupné
z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessiond=2F421F8B67681CDAA5D209BE0B6D0E6B.t
plgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=
20180307; k tomu dále srov. CARON, Christophe. Droit d’auteur et droits voisins. Paris: LexisNexis SA,
2006. 155 s. ISBN: 2-7110-0668-9; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit d’auteur. Paris: Economica,
2005. 197 s. ISBN: 2-7178-49262.
289
GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les employeurs ont-ils sur les
créations et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.fidal.com.
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řešil Tribunál vyšší instance (tj. soud první instance), místně příslušný dle sídla
zaměstnavatele.290
Druhá výjimka se týká děl kolektivních;291 majetková práva díla kolektivního
ze zákona (tj. CPI) náleží právnické osobě, z jejíž iniciativy k vytvoření takového
kolektivního díla došlo, a to za předpokladu, že dojde ke splnění kumulativních
podmínek stanovených článkem L 113-2 CPI.292

4.3

Podnikový vynález

4.3.1 Vymezení právní úpravy
Druhým předmětem duševního vlastnictví, který může být vytvořen za trvání
pracovněprávního vztahu zaměstnancem, je podnikový vynález. Francouzská právní
úprava vynálezu obecně, jakož i specifická právní úprava podnikového vynálezu, není
upravena speciálním zákonem, jako je tomu v případě ZVZN (k tomu viz kapitola 3.2
výše), nýbrž je upravena v ustanoveních L 611-7 CPI a R 611-1 až R 611-10 CPI.
Dle obecného pravidla práv k průmyslovému vlastnictví, upraveného v článku
L 611-6 CPI293 (s odkazem na článek L 611-1 CPI) platí, že průmyslová práva
k vynálezu náleží vynálezci anebo jeho právnímu nástupci. Situace je však poněkud
290

Viz článek L 113-9, alinéa 2 CPI; franc. „Toute contestation sur l'application du présent article est
soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.“ [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/aff ichCode.do;jsessioni d=2F421F8B 67681CDAA5D
209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006
069414&dateTexte=20180307.
291
Definici lze nalézt v článku L 113-5 CPI; franc. „L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est
investie des droits de l'auteur.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/aff
ichCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCT
A00000616163 3&ci dTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307.
292
Franc. „Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers
auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.“ [online]. [cit. 2018-04-15].
Dostupné
z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA5D
209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT0000060
69414&dateTexte=20180307; srov. GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les
employeurs ont-ils sur les créations et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit.
2018-04-15]. Dostupné z: https://www.fidal.com.; k tomu dále viz TAFFOREAU, Patrick. Droit de la
Propriété Intellectuele. Paris: Gualino éditeur, 2007. 87 - 90 s. ISBN: 978-2-297-00043-7.
293
Franc. „Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur
ou à son ayant cause.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/aff
ichCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCT
A00000616163 3&ci dTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307.
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odlišná v případě vynálezce, který vynález vytvořil za trvání pracovního poměru
k zaměstnavateli. V takovém případě právo na patent (resp. majetkové právo
k předmětnému vynálezu) přechází automaticky na zaměstnavatele. Musí se však jednat
o zaměstnance vykonávajícího práci v tzv. hlavním pracovním poměru; vyloučeni jsou
tak zaměstnanci ve zkušební době, stážisté či externí poskytovatelé služeb.294
Při srovnání francouzské právní úpravy s příslušnými ustanoveními české
právní úpravy v ZVZN (k tomu viz bod 3.2.1 výše) je zřejmé, že právní úprava týkající
se automatického přechodu práva na patent z vynálezce – zaměstnance –
na zaměstnavatele, je shodná.
Je však třeba vést v patrnosti, že proto, aby byl předmět duševního vlastnictví
považován za vynález, je nezbytné, aby splňoval určité zákonné podmínky, tj. musí být
(ii) patentovatelný (tj. nový, resp. doposud neznámý); (ii) výsledkem příslušné
vynálezecké činnosti a (iii) průmyslově využitelný.295 Definice vynálezu se tak shoduje
s definicí v § 3 odst. 1 ZVZN.

4.3.2 Podnikový vynález ve vztahu ke druhu vykonávané práce
a poskytnutí odměny
CPI dále rozlišuje vynálezy, které byly vytvořeny zaměstnancem za trvání
pracovního poměru v souvislosti s druhem jím vykonávané práce a dále pak vynálezy,
k jejichž vytvoření došlo zaměstnancem sice v rámci stanovené pracovní doby,
ale nikoliv v souvislosti s druhem vykonávané práce. Zjednodušeně řečeno, prvně
uvedené vynálezy jsou ty, které vytvořil zaměstnanec v rámci svého popisu práce
(resp. pracovní náplně) jím vykonávaného druhu práce (např. zaměstnanec na pozici
výzkumného technika v laboratoři), anebo v rámci doplňujícího studia či dalšího bádání,
k němuž byl zaměstnavatelem v rámci výkonu práce vyzván. V obou těchto případech
se má za to, že práva na patent náleží zaměstnavateli, jelikož je to právě on,
kdo zaměstnanci poskytl nezbytné technické zázemí pro vytvoření vynálezu.

294

GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels
créations et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010.
https://www.fidal.com.
295
GÉRALDINE, Michel, BOCQUERAZ, Fréderique. Quels
créations et inventions de leur salariés? In: Décideurs: 11/2010.
https://www.fidal.com.
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droits les employeurs ont-ils sur les
[online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
droits les employeurs ont-ils sur les
[online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:

K vyvážení tohoto právního vztahu je založen nárok zaměstnance na poskytnutí
přiměřené odměny, přičemž podmínky jejího poskytnutí by měly být předmětem
příslušné pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy anebo kolektivní smlouvy vyššího
stupně. Samotná zákonná úprava však bližší podmínky pro výpočet a výplatu přiměřené
odměny nestanoví. Zajímavostí je, že v případě absence specifických ustanovení
upravujících poskytnutí přiměřené odměny zaměstnanci je dotyčný zaměstnanec
aktivně legitimován, aby se obrátil na příslušný soudní tribunál.296 Podle judikatury
je dále rovněž třeba, aby si zaměstnanec byl vědom své vynálezecké činnosti;
s tím souvisí i právo zaměstnance, aby byl jako vynálezce uváděn.297
Druhou skupinu tvoří vynálezy, které jsou tzv. přičitatelné zaměstnavateli,
což znamená, že se jedná o vynálezy vytvořené zaměstnancem v rámci pracovního
poměru (nebo výkonu jeho funkce) a ve sjednané pracovní době, nikoliv však
v souvislosti s druhem jím vykonávané práce, avšak v souvislosti s předmětem činnosti
(podnikání) vykonávaným zaměstnavatelem a při využití výrobních a pracovních
prostředků zaměstnavatele. Otázkou však je, jak k tomu může dojít? Při hledání
odpovědi si lze představit zaměstnance vykonávajícího práci například na pozici
průmyslového inženýra, u nějž se nepředpokládá, že by vykonával inovativní činnost,
resp. že by vytvořil vynález v oboru podnikání zaměstnavatele. Přesto tento
zaměstnanec vynález vytvoří, například díky využití speciálních inovativních metod
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Viz článek L 611-7 alinéa 1 CPI; franc „Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un
contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur
informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de
titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans
lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération
supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats
individuels de travail. Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige
relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article
L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tpl
gfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20
180307; ALLEAUME, Christophe, CRAIPEAU, Nicolas. Propriété intellectuelle. Paris: Montchrestien,
Lextenso éditions, 2010. 150 – 151 s. ISBN: 978-2-7076-1621-0; k tomu dále viz GÉRALDINE, Michel,
BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les employeurs ont-ils sur les créations et inventions de leur
salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.fidal.com.;
k poskytnutí přiměřené odměny viz SIRINELLI, Pierre, DURRANDE, Sylviane, LATREILLE, Antoine,
DALEAU, Jeanne. Code de la Propriété Intelectuelle. Paris: Dalloz, 2014. 517-518 s. ISBN-13: 9782247134779 či VIVANT, Michel, NAVARRO, Jean-Louis. Code de la Propriété Intelectuelle. Paris:
LexisNexis, 2014. 417-418 s. ISBN: 978-2-7110-2008-9.
297
ALLEAUME, Christophe, CRAIPEAU, Nicolas. Propriété intellectuelle. Paris: Montchrestien,
Lextenso éditions, 2010. 151 s. ISBN: 978-2-7076-1621-0.
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nebo speciálních dat a údajů. Jak jsem již zmínila výše, i v takovém případě se jedná
o podnikový vynález, který náleží zaměstnavateli a zaměstnanec je oprávněn
k poskytnutí tzv. spravedlivé odměny. I zde platí, že podmínky jejího poskytnutí by
měly být předmětem příslušné pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy anebo kolektivní
smlouvy vyššího stupně; v případě absence je možná ingerence příslušné soudní
instance, která při výpočtu spravedlivé odměny přihlédne mimo jiné k průmyslové
a obchodní využitelnosti vynálezu, jakož i vstupním investicím obou smluvních stran,
tj. zaměstnance i zaměstnavatele, rovněž jako i k částce, kterou by musel uhradit
zaměstnavatel v případě, pokud by nabyl práva k vynálezu od třetí osoby.298 Na druhou
stranu, za splnění výše uvedených podmínek týkajících se přičitatelnosti vynálezu
zaměstnavateli, se zaměstnavatel může rozhodnout i pro využití vynálezu na základě
výlučné licence (kdy majetková práva k patentu zůstanou zaměstnanci) anebo práva
k patentu postoupit třetí osobě.299 Právní úprava týkající se poskytnutí odměny
zaměstnanci za vytvoření vynálezu zakotvená v CPI je ve srovnání s příslušnou českou
právní úpravou poměrně vágní, jelikož zaměstnanci nepřináší ani minimální vodítko,
jakým způsobem by měla být jeho odměna stanovena, čímž do jisté míry snižuje míru
jeho právní jistoty.
Všechny ostatní vynálezy, které nelze subsumovat do první ani do druhé
kategorie, jak jsou zmíněny výše, pak patří zaměstnanci; nejedná se tedy o podnikový

298

Viz článek L 611-7 alinéa 2 CPI; franc „Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou
de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des
conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de
tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir
un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée
par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance: ceux-ci prendront en considération tous
éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste
prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de
l'invention.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
;jsessionid=2F421F867681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA00000616
1633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307;
GÉRALDINE,
Michel,
BOCQUERAZ, Fréderique. Quels droits les employeurs ont-ils sur les créations et inventions de leur
salariés? In: Décideurs: 11/2010. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.fidal.com; k tomu
dále viz POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit d’auteur. Paris: Economica, 2005. 195 s. ISBN: 27178-49262 či ALLEAUME, Christophe, CRAIPEAU, Nicolas. Propriété intellectuelle. Paris.
Montchrestien, Lextenso éditions, 2010. 152 s. ISBN: 978-2-7076-1621-0 či MARTIN, Jean-Paul. Droit
des inventions de salariés: France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon. Paris: LexisNexis SA,
2005. 50-53 s. ISBN: 978-2711006397.
299
ALLEAUME, Christophe, CRAIPEAU, Nicolas. Propriété intellectuelle. Paris: Montchrestien,
Lextenso éditions, 2010. 152 s. ISBN: 978-2-7076-1621-0.
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vynález, jelikož k jeho vytvoření došlo zaměstnancem mimo plnění povinností
vyplývajících pro něj z pracovního poměru, např. v rámci výzkumu, který uskutečnil
v rámci svého volného času a k němuž nevyužil výrobních a pracovních prostředků
zaměstnavatele (včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, a jehož
předmět se neshoduje s předmětem činnosti zaměstnavatele).300 Zaměstnanec se tak
může sám rozhodnout, jak s daným vynálezem naloží; zda podá patentovou přihlášku
k vynálezu či nikoliv.

4.3.3 Povinnosti smluvních stran ve vztahu k podnikovému vynálezu
V okamžiku, kdy zaměstnanec vytvoří v rámci pracovního poměru vynález,
je povinen o této skutečnosti informovat zaměstnavatele. Pokud k vytvoření
podnikového vynálezu dojde více zaměstnanci společně, je možné, aby zaměstnavatele
informovali všichni zaměstnanci – vynálezci – společně, anebo pouze jen někteří
z nich.301
Náležitosti takového oznámení jsou specifikovány v ustanovení článku R611-2
CPI, podle něhož se musí jednat o informace, na jejichž základě bude zaměstnavatel
schopen identifikovat, zda se jedná o podnikový vynález vytvořený v rámci sjednaného
druhu práce anebo o podnikový vynález, přičitatelný zaměstnavateli (k tomu viz
bod 4.3.2 výše). Oznámení by mělo být zaměstnavateli doručeno prostřednictvím
doporučené pošty anebo předáno Národním ústavem průmyslového vlastnictví, jemuž
bylo oznámení zaměstnancem postoupeno.302

300

SIRINELLI, Pierre, DURRANDE, Sylviane, LATREILLE, Antoine, DALEAU, Jeanne. Code de la
Propriété Intelectuelle. Paris: Dalloz, 2014. 518 s. ISBN-13: 978-2247134779; k tomu dále MARTIN,
Jean-Paul. Droit des inventions de salariés: France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon. Paris:
LexisNexis SA, 2005. 7 s. ISBN: 978-2711006397.
301
Franc. „Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur. En cas de
pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains
d'entre eux seulement.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affic
hCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA5D209BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA
000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180307.
302
Viz článek R 611-9, alinéa 1 a 2 CPI; franc. „Toute déclaration ou communication émanant du salarié
ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie. La déclaration prévue à
l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à
l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du
second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.“ [online]. [cit. 2018-0415]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F421F867681CDAA 5D209
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Notifikace zaměstnavateli by měla obsahovat následující informace týkající
se (i) vymezení samotného předmětu vynálezu; (ii) okolností, na jejichž základě došlo
k vytvoření vynálezu (např. uvedení pokynů, které byly uděleny zaměstnanci ze strany
zaměstnavatele,

know-how

zaměstnavatele

využité

zaměstnancem,

spolupráce

s ostatními zaměstnanci, atp.) a (iii) klasifikace vynálezu (podle toho, jak se dotyčnému
zaměstnanci jeví). Pokud se jedná o popis vynálezu, ten by měl obsahovat zejména
odkaz na problematiku, jíž se zaměstnanec zabýval, a to s přihlédnutím k dosavadnímu
stavu techniky; dále pak řešení, k němuž zaměstnanec dospěl, jakož i alespoň jeden
příklad realizace vynálezu, případně pak i doplněný příslušnými technickými výkresy.
Pokud se zaměstnavatel domnívá, že notifikace neobsahuje zákonem požadované údaje,
je oprávněn v prekluzivní lhůtě dvou měsíců od doručení oznámení zaměstnance vyzvat
k doplnění. Jinak se má za to, že je notifikace bezvadná. V téže dvouměsíční lhůtě je
zaměstnavatel povinen udělit souhlas s klasifikací vynálezu, kterou zaměstnanec zvolil
anebo v případě, pokud zaměstnanec žádnou klasifikaci neuvedl (či zaměstnavatel se
zvolenou klasifikací nesouhlasí), informuje zaměstnavatel zaměstnance s odůvodněním
o klasifikaci, kterou pro příslušný podnikový vynález zvolil. Opět platí, že v případě
nečinnosti zaměstnavatele ohledně vyjádření se ke zvolené klasifikaci, se má za to, že
souhlasí. Pokud jde o vynálezy přičitatelné zaměstnavateli, zde se aplikuje lhůta čtyř
měsíců, v níž je zaměstnavatel oprávněn své právo uplatnit, pokud se však strany
nedohodnou na jiné lhůtě. V každém případě platí, že lhůta začíná běžet okamžikem,
kdy zaměstnavateli bylo doručeno oznámení zaměstnance.303
CPI tedy poměrně podrobným způsobem specifikuje náležitosti oznámení
o vytvořeném podnikovém vynálezu; mám za to, že se jedná o propracovanější právní
úpravu, než která se obsažena v ustanovení § 9 odst. 2 ZVZN, která by dle mého názoru
mohla být vhodným inspirativním zdrojem novelizace předmětného ustanovení
de lege ferenda.
Závěrem této kapitoly doplním, že ačkoliv v CPI není explicitně stanovena
povinnost mlčenlivosti, smluvní strany se musí po určitou dobu, tj. zpravidla dvou
až čtyř měsíců, zdržet jakéhokoliv zveřejnění vynálezu, a to zejména tehdy,

BE0B6D0E6B.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT0000060694
14&dateTexte=20180307.
303
Viz články R 611-1 až R 611-10 CPI.
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pokud nepanuje mezi smluvními stranami soulad týkající se určení příslušné klasifikace
vynálezu.
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5

Právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska
Jak jsem již zmínila v úvodu předchozí části této práce týkající se francouzské

právní

úpravy

vybraných

předmětů

duševního

vlastnictví

vytvářených

v pracovněprávních vztazích, legislativní novelizace zákonů v jednotlivých právních
řádech členských států Evropské unie jsou mnohdy inspirovány textací příslušných
právních předpisů ostatních členských zemí, i když samozřejmě nelze opomíjet
historický kontext jednotlivých právních úprav.
V této poslední části disertační práce se pokusím čtenáři přiblížit právní úpravu
vybraných předmětů duševního vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích
(tj. zaměstnanecké dílo a podnikový vynález) ve Spojeném království Velké Británie
a Severního Irska,304 jakožto představitele anglosaského právního systému, mnohdy
využívajícím tzv. case law a opírající se o právní precedenty; pozornost bude věnována
rovněž i stručné komparaci příslušných institutů s českou právní úpravou.

5.1

Pár poznámek k právní úpravě duševního vlastnictví
V zásadě historicky první právní úprava předmětů duševního vlastnictví je na

území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká
Británie“) datována do roku 1623, i když vlastní právní úprava příslušného pramenu,
tj. „Statute of Monopolies“ se týkala pouze patentů (k tomu krátce viz také úvodní slova
k části 2 výše). Za osmdesát sedm let poté, tj. roku 1710, byla parlamentem Velké
Británie zakotvena rovněž autorskoprávní ochrana děl, a to vydáním autorského zákona
(angl. Copyright Act neboli Statute of Anne). Nicméně, stran toho, že se jednalo o první
právní úpravu zakotvující ochranu práv autorů, včetně jejich práv k rozmnožování
autorských děl, byl výklad tohoto autorského zákona, s ohledem na anglosaský právní

304

Autorka si je vědoma aktuálního postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
v rámci Evropské unie (tzv. Brexit); tato problematika bude nicméně pro účely této práce ponechána
stranou.
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systém, po následující staletí předmětem interpretace prostřednictvím mnoha soudních
rozhodnutí.305
Stěžejním právním předpisem upravujícím autorské právo je v současné době
zákon o autorském právu, designu a patentech z roku 1988 (angl. Copyright, Designs
and Patents Act; dále jen „CDPA“), zatímco právní úprava vynálezů je obsažena
v patentovém zákoně z roku 1977 (angl. Patents Act; dále jen „PA“).

5.1.1 Vymezení autorského díla a autora
Článek první CDPA stanoví, že autorské právo lze definovat jakožto majetkové
právo k dílu, přičemž za dílo je považováno (i) dílo literární (včetně počítačového
programu, které je rovněž považováno za dílo literární306), dramatické, hudební nebo
umělecké; (i) zvukový záznam, zvukově-obrazový záznam (film) či vysílání, jakož
i (iii) grafická úprava již publikovaných autorských děl.307 Specifikace a konkrétní
vymezení výše uvedených kategorií autorských děl je předmětem ustanovení
následujících, tj. článků 3 až 8 CDPA. Definice autorského díla je tak velmi podobná
legální definici obsažené v ustanovení § 2 Autorského zákona.
Legální definice autora je vymezena v ustanovení článku 9 CDPA, podle něhož
se za autora považuje osoba, která autorské dílo vytvořila. V případě zvukového
záznamu je to jeho producent, zvukově-obrazového záznamu (film) producent a hlavní
režisér, u vysílání osoba vysílatele a u grafické úpravy již publikovaných autorských děl
vydavatel. V případě literárních, dramatických, hudebních či uměleckých děl, rovněž
tak jako počítačových programů, je za autora považována osoba, která uskutečnila
veškerá opatření nezbytná k vytvoření takového díla.
CDPA rovněž tak jako Autorský zákon308 upravuje dílo anonymní,309 tj. dílo,
jehož autor je neznámý (resp., které bylo zveřejněno bez udání jména) anebo pokud
305

CORNISH, W.R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. London:
Sweet & Maxwell, 1999. 17-18 s. ISBN: 0-421-635401.
306
Článek 3 odst. 1 písm. d) CDPA.
307
Angl. „Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part (CDPA – poznámka
autorky) in the following descriptions of work: (a) original literary, dramatic, musical or artistic works,
(b) sound recordings, films or broadcasts and (c) the typographical arrangement of published editions.“
[online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I.
308
§ 7 Autorského zákona.
309
Článek 9 odst. 4 CDPA, angl.: „For the purposes of this Part (CDPA – poznámka autorky) a work is of
“unknown authorship” if the identity of the author is unknown or, in the case of a work of joint
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se jedná o spoluautorské dílo, pokud není znám žádný z jeho autorů. Dojde-li
u anonymního díla k prozrazení identity autora, nelze již dílo nadále za anonymní
považovat a autoru náleží příslušná autorská práva k dílu.
CDPA také obdobně jako Autorský zákon v ustanovení § 8 definuje pojem
spoluautorské dílo,310 za které se považuje takové dílo, které bylo vytvořeno spoluprací
(neboli společnou tvůrčí činností) dvou anebo více autorů, přičemž příspěvky
jednotlivých spoluautorů nelze od sebe odlišit.
Článek 11 CDPA311 pak dále zakotvuje tzv. první vlastnictví autorských práv,
když stanoví, že tato práva náleží autorovi díla. Kromě tohoto pravidla však rovněž
platí, že v určitých případech může být prvním vlastníkem autorských práv osoba od
autora odlišná, což je případ, kdy dojde k vytvoření autorského díla zaměstnancem,
jelikož za takové situace je prvním vlastníkem autorských práv zaměstnavatel daného
zaměstnance (k tomu viz kapitola 5.2 níže).
CDPA rovněž ve své kapitole třetí, v ustanoveních článků 28 až 76, operuje
s pojmem zákonné licence tak, jak jsou známy v Autorském zákoně (k tomu viz bod
1.1.3 výše). Namátkou lze uvést např. (i) situaci, pokud si fyzická osoba zhotoví
rozmnoženinu díla (s výjimkou literárních děl v podobě počítačových programů)
výlučně pro svoji osobní potřebu,312 tj. není v žádném případě spjata s podnikáním ani

authorship, if the identity of none of the authors is known. “ Článek 9 odst. 5 CDPA, angl. „For the
purposes of this Part (CDPA – poznámka autorky) the identity of an author shall be regarded as unknown
if it is not possible for a person to ascertain his identity by reasonable inquiry; but if his identity is once
known it shall not subsequently be regarded as unknown.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I.
310
Článek 10 odst. 1 CDPA, angl.: „In this Part (CDPA – poznámka autorky) a “work of joint authorship”
means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of each
author is not distinct from that of the other author or authors.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I.
311
Angl.: „The author of a work is the first owner of any copyright in it, subject to the following
provisions.“
[online].
[cit.
2018-04-15].
Dostupné
z:
https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I.
312
Článek 28B odst. 1 CDPA, angl.: „The making of a copy of a work, other than a computer program, by
an individual does not infringe copyright in the work provided that the copy - (a) is a copy of - (i) the
individual’s own copy of the work, or (ii) a personal copy of the work made by the individual, (b) is made
for the individual’s private use, and (c) is made for ends which are neither directly nor indirectly
commercial.“ Článek 28B odst. 2 CDPA, angl.: „In this section “the individual’s own copy” is a copy
which - (a) has been lawfully acquired by the individual on a permanent basis, (b) is not an infringing
copy, and (c) has not been made under any provision of this Chapter (CDPA – poznámka autorky) which
permits the making of a copy without infringing copyright.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I.
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není využita pro žádné komerční účely; (ii) knihovní či archivní licence;313 (iii) studijní
licence314 a (iv) licence v oblasti státní správy.315

5.1.2 Obsah autorského práva
Dle ustanovení článku 2 CDPA jsou obsahem autorského práva výlučná práva
majetková a výlučná práva osobnostní. Rovněž tak jako v případě francouzské právní
úpravy (viz bod 4.1.2 výše), i v případě právní úpravy Velké Británie se jedná o shodné
vymezení s obsahem autorského práva dle Autorského zákona.
Nicméně, tak jako jsem uvedla již v případě francouzské právní úpravy, i zde lze
identifikovat, že výklad a interpretace příslušných zákonných ustanovení je v některých
oblastech odlišná.
5.1.2.1

Osobnostní práva
Základním autorským osobnostním právem316 je právo autora být za autora díla

označen. Zajímavostí však je, že CDPA stanoví určité výjimky, např. ačkoliv
počítačový program je považován za dílo literární, podle článku 79 odst. 2 CDPA317 se
výše uvedené autorské právo na počítačové programy neuplatní. Stejná výjimka platí
pro zaměstnanecké dílo (k tomu viz bod 5.2.2 níže).
Dále pak autorovi náleží právo na ochranu a nedotknutelnost jeho autorského
díla, přičemž CDPA taxativně vyjmenovává, o jaká práva se jedná. Základním právem
je, aby autorské dílo nebylo bez souhlasu autora doplňováno, měněno ani opravováno;
za zásah do autorského osobnostního práva se však nepovažuje překlad literárního nebo
dramatického díla ani přepis díla hudebního, v němž by došlo pouze k přepisu klíče.
Podle ustanovení článku 94 CDPA jsou osobnostní práva nepřevoditelná, nicméně, tak
jako platí v rámci francouzské právní úpravy (k tomu viz bod 4.1.2.1 výše), ani dle
CDPA osobnostní autorská práva po smrti autora nezanikají, a náleží jeho dědicům.
313

Viz článek 37 až 44A CDPA.
Viz článek 32 až 36A CDPA.
315
Viz článek 45 až 50 CDPA.
316
Viz články 77 až 89 CDPA.
317
Angl.: „The right (právo být jakožto autor díla označen – poznámka autorky) does not apply in relation
to the following descriptions of work – (a) a computer program; (b) the design of a typeface; (c) any
computer-generated work.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga
/1988/48/section/79.
314
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5.1.2.2

Majetková práva
Právní úprava majetkových autorských práv je v CDPA roztříštěna do více

ustanovení, nicméně právní úprava základních majetkových práv je předmětem
ustanovení 16 až 27 CDPA. Mezi tato práva patří právo dílo užít, tj. (i) formou
rozmnožování díla (pořizování kopií); (ii) prostřednictvím rozšiřování díla na
veřejnosti; (iii) prostřednictvím půjčování díla nebo jeho pronájmem; (iv) formou
vystavování či představování díla na veřejnosti; (v) sdělováním díla veřejnosti anebo
(vi) adaptací děl. Jednotlivé formy užití díla jsou tak velmi podobné příslušné české
právní úpravě v Autorském zákoně (k tomu viz bod 1.1.2.2 výše).318
Kromě zákonných licencí, jak jsem uvedla výše, lze dílo užít rovněž na základě
udělené licence.319 Majetková autorská práva mohou být rovněž postoupena, přičemž
k účinnosti cese je dle ustanovení článku 90 odst. 3 CDPA třeba písemná forma.
Pokud se jedná o dobu trvání majetkových práv, tak shodně s příslušnou úpravou
Autorského zákona, jakož i právní úpravu Francie, dle článků 12 (s výjimkou odst. 7)
a 13B CDPA platí, že autorská majetková práva týkající se děl literárních,
dramatických, hudebních a uměleckých, jakož i zvukově-obrazového záznamu (film),
trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Majetková práva z díla, coby
počítačového programu, trvají po dobu 50 let, počítaje od posledního dne kalendářního
roku, v němž došlo k jeho vytvoření (viz článek 12 odst. 7 CDPA). Pokud se jedná
o právo vysílatele k vysílání, majetkové právo trvá 50 let od prvního vysílání
(viz článek 14 CDPA), obdobně pak platí pro díla v podobě zvukového záznamu
(s určitými výjimkami; lhůta začíná běžet od posledního dne daného kalendářního roku,
viz článek 13A CDPA). Majetková práva ke grafickým úpravám již publikovaných
autorských děl trvají 25 let ode dne, kdy došlo k první publikaci dané grafické úpravy
(viz článek 15 CDPA).

318

Článek 16 odst. 1 CDPA, angl.: „The owner of the copyright in a work has, in accordance with the
following provisions of this Chapter, the exclusive right to do the following acts in the United Kingdom(a) to copy the work; (b) to issue copies of the work to the public; (ba) to rent or lend the work to the
public; (c) to perform, show or play the work in public; (d) to communicate the work to the public; (e) to
make an adaptation of the work or do any of the above in relation to an adaptation; and those acts are
referred to in this Part as the “acts restricted by the copyright.” [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/16.
319
Viz článek 116 až 144A CDPA.
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5.2

Zaměstnanecké dílo

5.2.1 Vymezení právní úpravy
Jak jsem již uvedla výše, právní úprava zaměstnaneckého díla je obsažena
v ustanovení článku 11 odst. 2 CDPA, podle nějž pokud zaměstnanec za trvání
pracovněprávního vztahu vytvoří literární, dramatické, hudební či umělecké dílo anebo
zvukově-obrazový záznam (film), zaměstnavateli náleží první vlastnictví autorských
práv, pokud není mezi stranami sjednáno jinak.320
Autorské dílo v podobě zvukově-obrazového záznamu (film) bylo do výše
uvedeného výčtu přidáno až v roce 1996, když vstoupilo v účinnost nařízení
o autorském právu a právech souvisejících.321 Jen pro zajímavost doplním, že historicky
(tj.

dle

autorského

k zaměstnaneckému
zaměstnaných

zákona
dílu

1956)322

z roku

vytvořenému

v časopisech

nebo

v rámci

novinách.

existovala

výjimka

pracovního
Autorské

ve

poměru
právo

vztahu
novinářů

k takovému

zaměstnaneckému dílu náleželo oběma subjektům, tj. zaměstnavateli pro účely
rozšiřování díla v rámci jeho podnikání, zaměstnanci ve vztahu k ostatním účelům.
Ačkoliv zde existovaly určité snahy, aby toto tzv. společné autorské právo náležející
oběma smluvním stranám, bylo zakotveno i v CDPA, zákonodárce dospěl k závěru,
že by to přinášelo velkou míru nejistoty, a proto i pro zaměstnance novináře platí právní
úprava zaměstnaneckého díla, jak uvádím v následujícím bodě.323

320

Angl.: „Where a literary, dramatic, musical or artistic work or a film, is made by an employee in the
course of his employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any
agreement to the contrary.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.legis
lation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/11. K tomu dále CORNISH, W.R. Intellectual property: patents,
copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet & Maxwell, 1999. 461 s. ISBN: 0-421-635401.
321
Angl. The Copyright and Related Rights Regulations 1996; jedná se o implementaci Směrnice Rady
92/100/EHS, ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti
duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem, 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 a Směrnice Rady 93/98/EHS, ze dne 29. října 1993, o
harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.
322
Angl. The Copyright Act 1956.
323
K tomu dále COLSTON, Catherine, GALLOWAY, Jonathan. Modern intellectual property law.
Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. 341 s. ISBN-13: 978-0415556729.
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5.2.2 Předpoklady pro vznik zaměstnaneckého díla
Základním znakem zaměstnaneckého díla je, že je zaměstnancem vytvořeno
za trvání pracovněprávního vztahu. Výklad pojmu „zaměstnanec“ či „pracovněprávní
vztah“ lze nalézt v článku 178 CDPA, který stanoví, že se jedná o smluvní vztah
na základě tzv. smlouvy o poskytování služeb anebo smlouvy učňovské.324 V případě
sporů o posouzení, zda se jedná o zaměstnanecké dílo či nikoliv, soudy vždy posuzují
formální znaky vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (aniž by přitom braly
v potaz pouze formální označení smlouvy, která byla mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem uzavřena); mezi základní kritéria tak mimo jiné patří skutečnost,
zda (i)

zaměstnanec

vykonává

práci

v rámci

podřízenosti

k zaměstnavateli

(tj. zaměstnavatel vykonává kontrolu nad prací zaměstnance); (ii) zaměstnanec získává
za provedenou práci mzdu a je oprávněn k čerpání dovolené či (iii) zaměstnavatel za
zaměstnance odvádí daně. Všechny tyto parametry musí být náležitě zkoumány, jako
např. v případě Beloff vs Pressdram [1973] FSR 33, v němž bylo soudem judikováno,
že žalobkyně novinářka byla skutečně zaměstnankyní žalovaného, navzdory
samostatnosti při plnění pracovních povinností, a proto dílo, které vytvořila, bylo
klasifikováno jakožto dílo zaměstnanecké.325
Kromě předpokladu existence pracovněprávního vztahu je dalším znakem
skutečnost, že se musí jednat o dílo, které s pracovněprávním vztahem souvisí, tj. bylo
vytvořeno

v souvislosti

s plněním

pracovních

úkolů

vyplývajících

z daného

pracovněprávního vztahu. Tak bylo např. judikováno v rozhodnutí Stephenson Jordan
& Harrison Ltd. vs MacDonald & Evans [1952] RPC 10, kde bývalý zaměstnanec
vydal za trvání pracovního poměru knihu, přičemž autorská práva k ní postoupil
vydavateli. Kniha zčásti obsahovala popis veřejných školení, která zaměstnanec
prezentoval veřejnosti, když byl zaměstnán žalobcem, a zčásti popis školení, jenž
prezentoval, když byl vyslán k výkonu práce ke klientovi žalobce. Soud judikoval,
že popis veřejných školení, která zaměstnanec sepsal v podobě literárního díla (knihy)
za trvání pracovního poměru k žalobci nenáležela zaměstnavateli, protože se nejednalo
324

Angl.: „ (…) “employed”, “employee”, “employer”, and “employment” refer to employment under a
contract of service or of apprenticeship.“ [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/178.
325
COLSTON, Catherine, GALLOWAY, Jonathan. Modern intellectual property law. Abingdon, Oxon:
Routledge, 2010. 341 s. ISBN-13: 978-0415556729.
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o povinnosti, které pro něj vyplývaly z jím vykonávaného druhu práce (na druhou
stranu, část publikace obsahující informace, které zaměstnanec získal v průběhu jeho
vyslání ke klientovi, byla dle soudu klasifikována jakožto zaměstnanecké dílo).326
K zajímavým závěrům dospěl soud rovněž v případě Ultra Marketing (UK)
Limited and Thomas Alexander Scott vs Universal Components Ltd [2002] EWHC
2285. Soud zde judikoval, že autorské právo k nákresu konstrukčního rámu náleží
zaměstnanci, a to zejména z těchto důvodů: (i) společnost, resp. zaměstnavatel,
nepodnikala v oblasti konstrukčních rámů, jehož design zaměstnanec vytvořil;
(ii) zaměstnanec nebyl v danou (relevantní) dobu ze strany společnosti odměňován
formou mzdy, ani jiného finančního plnění a (iii) zaměstnanec nepracoval na díle
v průběhu pracovní doby a ani na pracovišti zaměstnavatele.327
Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou v rámci pracovní smlouvy ujednat
i jinak. Tak tomu bylo např. v případě Robin Ray vs Classic FM plc [1998] 41 IPR 235,
kde soud judikoval, že pracovní smlouva mezi smluvními stranami musí
explicitně stanovit, že autorská práva k dílu zaměstnance vytvořeného za trvání
pracovního poměru náleží zaměstnanci. Pracovní smlouva musí být rovněž platná
a účinná. V dalším rozhodnutí, Noah vs Shuba [1991] F.S.R. 14, soud rovněž judikoval,
že jiné ujednání může vyplývat i z implicitních zvyklostí u zaměstnavatele. V tomto
případě šlo o situaci, kdy lékař, zaměstnaný u kliniky Public Health Laboratory Scheme,
neměl sice klauzuli o vlastnictví autorských práv u jím vytvořeného díla v jeho
prospěch obsaženou v pracovní smlouvě, nicméně, ze zvyklostí u zaměstnavatele
plynulo, že tomu tak je. V daném případě tak autorská práva k napsané knize skutečně
náležela zaměstnanci.328
Při srovnání právní úpravy zaměstnaneckého díla Velké Británie s českou právní
úpravou obsaženou v Autorském zákoně, je zřejmé, že právní úprava v Autorském
zákoně je poměrně více propracována, např. co se týče práva na poskytnutí odměny
(zřejmě je v CDPA implicitně předpokládáno, že odměna je již obsažena ve mzdě),
326

HART, Tina, FAZZANI, Linda, CLARK, Simon. Intellectual property law. Basingstoke: Palgrave
Macmillian, 2012. 212 s. ISBN-13: 978-0-230-36653-4; COLSTON, Catherine, GALLOWAY, Jonathan.
Modern intellectual property law. Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. 342 s. ISBN-13: 978-0415556729.
327
HART, Tina, FAZZANI, Linda, CLARK, Simon. Intellectual property law. Basingstoke: Palgrave
Macmillian, 2012. 212 s. ISBN-13: 978-0-230-36653-4.
328
COLSTON, Catherine, GALLOWAY, Jonathan. Modern intellectual property law. Abingdon, Oxon:
Routledge, 2010. 343 s. ISBN-13: 978-0415556729. CORNISH, W.R. Intellectual property: patents,
copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet & Maxwell, 1999. 461 s. ISBN: 0-421-635401.
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či přiměřené dodatečné odměny (k tomu viz bod 3.1.2.5 výše) nebo dokončení
nehotového díla (k tomu bod 3.1.2.6 výše). Na druhou stranu, s ohledem na anglosaský
právní systém common law je chybějící právní úprava poměrně komplexně
„dokreslována“ prostřednictvím soudních rozhodnutí. Dále pak na rozdíl od české
právní úpravy, zaměstnanci při vytvoření zaměstnaneckého díla dle článku
79 odst. 3 CDPA329 nenáleží výkon ani osobnostních autorských práv; jinými slovy tedy
zaměstnanec není oprávněn být autorem díla označen. A konečně zaměstnanci ani
nepřísluší právo bránit nakládání s dílem způsobem, kterým by byla snižována hodnota,
pakliže by absentovalo uvedení autora.330

5.3

Podnikový vynález
Na rozdíl od zaměstnaneckého díla, právní úprava podnikového vynálezu je

poměrně komplexně upravena v článcích 39 až 43 PA.

5.3.1 Pojmové znaky podnikového vynálezu
Základním pravidlem je, že veškeré vynálezy, které jsou vytvořeny zaměstnanci
za trvání pracovněprávního vztahu, náleží zaměstnavateli. Zaměstnavatel je tedy
vlastníkem takových vynálezů a je oprávněn s nimi nakládat libovolným způsobem,
aniž by bylo třeba postoupení práv ze strany zaměstnance anebo uhrazení dodatečné
finanční odměny. Nicméně, za určité situace, zejména pokud je zaměstnavateli na
vynález udělen patent a vynález je soudem anebo tzv. kontrolorem patentů shledán
skutečně přínosným pro zaměstnavatele, zaměstnavateli může být udělena dodatečná
povinnost k poskytnutí dodatečné přiměřené odměny zaměstnanci (k tomu viz bod 5.3.3
níže).331
Základním předpokladem pro existenci podnikového vynálezu je tedy
skutečnost, že k jeho vytvoření dojde zaměstnancem zaměstnavatele. Výkladové
329

Angl.: „The right does not apply to anything done by or with the authority of the copyright owner
where copyright in the work originallyvested in the author’s or director’s employer by virtue of section
11(2) (CDPA – poznámka autorky) (works produced in the course of employment).“ [online]. [cit. 201804-15]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/79.
330
Viz článek 82 CDPA.
331
HOGAN LOVELLS. Patents – law on employee’s inventions – United Kingdom. [online]. 2018. [cit.
2018-04-15]. Dostupné z: http://limegreenip.hoganlovells.com/article/148/patents-law-on-employeesinventions-united-states.
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ustanovení pojmu zaměstnanec je obsaženo v ustanovení článku 130 odst. 1 PA, podle
něhož se za zaměstnance považuje osoba, která vykonává práci (anebo v případě,
že pracovněprávní vztah byl skončen, vykonávala práci) na základě pracovní smlouvy
pro zaměstnavatele (příp. pro státní orgán), anebo osoba, která slouží (nebo sloužila)
v námořních, vojenských anebo vzdušných silách státu.332 Ad contrario, pro vynálezy
vytvořené jinými osobami než zaměstnanci, tj. např. konzultanty, řediteli nebo
kontraktory na základě smlouvy o spolupráci, se tato zákonná úprava neuplatní. Pokud
se jedná o stážisty působící u zaměstnavatele, s ohledem na to, že není úplně zřejmé,
zda se zákonná úprava uplatňuje i na ně, je doporučeníhodné, aby příslušná smlouva
uzavřená mezi stážistou a zaměstnavatelem obsahovala přímo i ujednání o postoupení
příslušných práv k vytvořenému vynálezu. Zajímavostí je, že zákonná úprava týkající se
vymezení termínu „zaměstnanec“ se teritoriálně vztahuje pouze na zaměstnance, kteří
jsou v okamžiku vytvoření vynálezu zaměstnáni na území Velké Británie.333
Při srovnání právní úpravy podnikového vynálezu v PA s českou právní úpravou
obsaženou v ZVZN je zřejmé, že oba zákony vychází ze stejného východiska,
tj. vynález musí být vytvořen za účelem splnění úkolu z pracovněprávního vztahu, resp.
při plnění povinností souvisejících s vykonávanou prací. Oba zákony rovněž
specifikují,334 jaké musí mít vynález náležitosti, aby vůbec mohl být patentovatelný,
tj. „musí být nový, výsledkem vynálezecké činnosti a být průmyslově využitelný.“
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5.3.2 Vlastnictví podnikového vynálezu
Podle ustanovení článku 39 odst. 1 PA platí, že vynález náleží zaměstnavateli
zaměstnance, pokud (i) byl vytvořen v souvislosti s plněním povinností zaměstnance
vyplývajících z pracovněprávního vztahu anebo v souvislosti s povinnostmi, které mu
byly výslovně uděleny pokynem zaměstnavatele a vynález byl podle daných okolností
předvídaným výsledkem činnosti zaměstnance anebo (ii) byl vytvořen v souvislosti
s plněním povinností zaměstnance vyplývajících z pracovněprávního vztahu v důsledku
zvláštních povinností, které zaměstnanci plynuly z výkonu jeho pozice a vedly
k prosazování zájmů zaměstnavatele.335 Ad contrario, pokud tedy zaměstnanec vynález
vytvoří ve svém volném čase, tedy nikoliv v souvislosti s výkonem svých
pracovněprávních povinností, platí, že právo na patent k takovému vynálezu náleží
přímo jemu.336 Za situace, že právo na patent náleží zaměstnavateli, neznamená to
automaticky, že zaměstnavateli vzniká povinnost podat patentovou přihlášku k vynálezu
anebo vynález chránit jiným způsobem.337 Oproti české právní úpravě zakotvené
v ustanovení § 9 odst. 3 ZVZN se jedná o vyjádření poměrně flexibilní pozice
zaměstnavatele, jelikož ten není vázán žádnou lhůtou, v níž by byl povinen podat
patentovou přihlášku. PA neupravuje ani právo zpětného převodu práva na patent na
původce, tj. zaměstnance.
Výklad výše uvedeného ustanovení byl několikrát předmětem soudního
rozhodování. V případě Re Harris Patent [1985] RPC 19, byl žalovaný zaměstnán
jakožto manažer společnosti v oddělení ventilů. Žalovanému byla dána výpověd
335
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z důvodu jeho nadbytečnosti a ten v průběhu výpovědní doby vytvořil posuvný ventil.
Jeho zaměstnavatel se žalobou domáhal určení, že právo na patent k vynálezu náleží
jemu. Patentový soud dospěl interpretací ustanovení článku 39 PA k závěru, že
s ohledem na skutečnost, že vynálezecká činnost nepatřila mezi běžné povinnosti
vyplývající z pracovního poměru žalovaného (tj. prodej ventilů a poskytování následné
péče zákazníkům) a že ani s ohledem na dané okolnosti případu nebylo možné rozumně
předpokládat, že k vytvoření vynálezu zaměstnancem dojde, právo na patent k vynálezu
náleželo zaměstnanci. V dalším případě Staeng Ltd’s Patent [1996] RPC 183, soud při
interpretaci výše zmíněného ustanovení článku 39 odst. 1 PA judikoval, že
při posuzování otázky, komu náleží právo na patent, je třeba nejdříve určit, které
povinnosti má zaměstnanec s ohledem na jím vykonávaný typ práce plnit a poté
rozhodnout, zda okolnosti případu byly skutečně takové, že s přihlédnutí k nim bylo
rozumné vytvoření vynálezu předpokládat. V rozhodnutí Greater Glasgow Health
Board’s Application [1996] RPC 207 byl mladý oční lékař zaměstnán na lékařské
klinice. Mezi povinnosti vyplývající z jím vykonávaného druhu práce patřilo
poskytování lékařské péče a bylo od něj rovněž očekáváno, že bude přednášet
na univerzitě; výuka však nebyla považována za jeho povinnost. Zaměstnanec byl
oprávněn ke své činnosti využívat poskytovaná výzkumná zařízení. V průběhu své
domácí přípravy na univerzitní přednášku vytvořil zařízení na kontrolu sítnice. Klinika
pak požadovala právo na patent k tomuto vynálezu. Patentový soud však judikoval, že
ačkoliv vytvořené zařízení bylo užitečným nástrojem pro výkon práce zaměstnance,
nebylo zařízením nezbytným. Jinými slovy šlo o vyjádření precedentu, že při
posuzování toho, komu náleží právo na patent k vynálezu, je třeba si vždy položit
otázku, zda by se jednalo o porušení povinností zaměstnance, pokud by k vytvoření
vynálezu v souvislosti s výkonem jeho práce nedošlo. Pokud je odpověď negativní,
právo na patent k vynálezu nelze přiřknout zaměstnavateli, jak tomu bylo i v tomto
posuzovaném případě.338
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Ustanovení článku 39 PA je kogentní, a proto ani smluvní ujednání mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, na jejímž základě by došlo ze strany zaměstnance
ke vzdání se těchto práv, by bylo neúčinné.339

5.3.3 Poskytnutí dodatečné odměny zaměstnanci
Jak jsem již výše uvedla, zaměstnanec je za určitých podmínek oprávněn
k vyplacení dodatečné odměny. Žádost o vyplacení odměny musí zaměstnanec podat
tzv. kontrolorovi patentů anebo soudu, a to ve lhůtě jednoho roku od udělení patentu
anebo šesti měsíců od podání opravné patentové přihlášky, pokud byla původní
přihláška odmítnuta. Kontrolor patentů anebo soud pak na základě příslušných podkladů
a důkazních prostředků vyhodnotí, zda zaměstnanci skutečně dodatečná odměna náleží;
v úvahu se bere míra přínosu, která zaměstnavateli v důsledku patentu vznikla.340
Výpočet dodatečné odměny je stanoven v článku 41 PA. Jedná se o poměrně
komplexní vzorec; zjednodušeně se jedná o částku, která by měla představovat
spravedlivý podíl zaměstnance (s ohledem na všechny okolnosti případu) na přínosu
(který musí být vynikající a být penězi vyjádřitelný) či zisku, jehož zaměstnavatel
využitím vynálezu dosáhl anebo se dá rozumně očekávat, že jej dosáhne.341
Nicméně, pozoruhodným faktem je, že k datu sepsání této práce, pokud je mi
známo, neexistuje prozatím ani jedno soudní rozhodnutí, v jehož rámci by zaměstnanci
byla skutečně přiznána dodatečná odměna podle tohoto zkoumaného ustanovení článku
41 PA. Příkladem lze zmínit případ GEC Avionics Ltd’s Patent [1992] RPC 107,
v němž bylo judikováno, že pokud bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
sjednáno, že mezi povinnosti zaměstnance vyplývající z jím vykonávané práce patří
rovněž vynálezecká činnost, pak odměna za vytvoření vynálezu je již automaticky
sjednána ve mzdě; zaměstnanci dodatečná odměna v daném případě nenáležela, jelikož
neprokázal dodatečný vynikající přínos vynálezu pro zaměstnavatele. V jiném
rozhodnutí Elliott Brothers’ Patent SRIS 0/47/89 bylo soudem judikováno, že pojem
339
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„vynikající přínos“ lze definovat jakožto přínos výjimající se z přínosu obvyklého
a takový přínos nebyl v okamžiku vytvoření vynálezu zaměstnancem (v rámci jeho
povinností vyplývajících z jím vykonávané práce) rozumně očekáván.342
Dalším parametrem je rovněž stupeň a míra investice zaměstnavatele; význam
pojmu „vynikající přínos“ bude rozdílný v případě společnosti s milionovými obraty
ročně oproti společnosti, jejíž roční obrat a zisk je mnohonásobně menší. Tak bylo
judikováno v případě British Steel plc’s Patent [1992] RPC 117, který se týkal patentu
na vynález ve formě výstupního ventilu pro nádoby obsahující roztavený materiál.
Tento vynález byl skutečným přínosem pro společnost, přičemž roční zisky z jeho
využití dosahovaly částky 500.000 liber. Nicméně, s ohledem na skutečnost, že tato
částka představovala méně než 0.01 procenta ročního obratu společnosti a pouhých
0.08 procenta celkového zisku, zaměstnancova žádost o poskytnutí dodatečné odměny
byla zamítnuta. V již výše zmiňovaném rozhodnutí GEC Avionics Ltd’s Patent [1992]
RPC 107, se udělený patent týkal speciálního optického systému využitého u tzv. headup displaye, umístěného v kabině letadla. I přesto, že zaměstnavatel dotyčného
zaměstnance uzavřel smlouvu s klientem týkající se head-up displaye s využitým
patentem za celkovou částku 72 milionů dolarů, byla žádost zaměstnance o poskytnutí
dodatečné odměny zamítnuta. Důvod spočíval ve skutečnosti, že zaměstnavatel rovněž
uzavřel další smlouvu týkající se head-up displaye, ale bez využití daného patentu,
s jiným klientem za celkovou částku 75 milionů dolarů. Patentový úřad v návaznosti
na tento případ konstatoval, že přínos patentu nelze kvalifikovat jakožto vynikající
jenom na základě vysoké částky, za niž byla uzavřena příslušná smlouva (na jejímž
základě došlo k využití patentu), pokud zaměstnavatel standardně uzavírá smlouvy
s takovými částkami, a to i kdyby byly milionové.343
Závěrem doplním, že způsob výpočtu přiměřené, resp. dodatečné, odměny, je
ve srovnání s příslušnou českou právní úpravou obsaženou v ustanovení § 9 odst. 4
ZVZN, v PA sice skutečně více propracován, nicméně v praxi není pro zaměstnance
vůbec snadné, aby se příslušné částky domohl. I tak se ale domnívám, že by příslušná
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právní úprava mohla být určitým inspirativním zdrojem při novelizaci předmětného
ustanovení de lege ferenda.
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Závěr
Duševní i tvůrčí činnost člověka patří bezesporu k hodnotám, na jejichž základě
dochází k uspokojování určitých lidských potřeb, na druhou stranu se jedná o zdroj
nových poznatků, díky nimž dochází k neustálému pokroku v různých oblastech
lidského života. Namátkou lze uvést vědu, techniku, umělecké obory, technické obory
či lékařskou vědu; považuji za nemožné provést taxativní výčet všech možných oblastí.
Život ve 21. století je skutečně pokrokový, vyznačující se neustále novými a stále
dokonalejšími technologiemi, a ten prakticky nelze zastavit. Seberealizaci každého
člověka při jeho duševní i tvůrčí činnosti je třeba podporovat, neboť tato činnost vede
v konečném důsledku ku prospěchu celé společnosti.
Samotné jádro právní úpravy duševní i tvůrčí činnosti člověka je zakotveno
v článku 15 Listiny základních práv a svobod, podle kterého je zaručena svoboda
vědeckého bádání i umělecké tvorby. Znatelným důsledkem této tvorby a bádání jsou
pak výsledky tvůrčí duševní činnosti, přičemž práva k nim jsou chráněna zákonem,
jak je dále upraveno v článku 34 Listiny základních práv a svobod. Listina základních
práv a svobod rovněž chrání autorská osobnostní práva nehmotná, jakož i majetková
práva k výsledkům duševní činnosti, a to ve článcích 10 a 11. Obdobně stanoví Listina
práv EU ve svém článku 17, podle něhož duševní vlastnictví podléhá ochraně.344
Výsledky duševní i tvůrčí činnosti v podobě nehmotných statků však mohou
vznikat i v rámci pracovněprávních vztahů, jakožto právních vztahů mezi smluvními
stranami, tj. zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro účely této práce byly vybrány tři
nejčastější předměty duševního vlastnictví české právní úpravy, které jsou v rámci
pracovněprávních vztahů zaměstnanci vytvářeny, a to zaměstnanecké dílo, podnikový
(zaměstnanecký) vynález a zaměstnanecký průmyslový vzor. Obdobná právní regulace
vybraných předmětů duševního vlastnictví vytvářených za trvání pracovněprávního
vztahu, tj. zaměstnaneckého díla a podnikového (zaměstnaneckého) vynálezu,
344
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je vymezena také v právních řádech členských států Evropské unie, jimž byla
v této disertační práci věnována pozornost, tedy Francie a Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska. Zatímco ve Francii je právní úprava předmětné problematiky
(tj. obou analyzovaných institutů) poměrně precizně upravena v CPI, právní úprava
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je obdobně jako v České
republice roztříštěna do více zákonů (tj. v CDPA a PA) a interpretace předmětných
ustanovení je navíc poměrně extenzivně doplňována prostřednictvím rozhodnutí soudů.
Cílem této disertační práce bylo analyzovat, jaká práva a povinnosti v případech
vytvoření nehmotného statku, resp. předmětu duševního vlastnictví, za trvání
pracovněprávního vztahu subjektům daných vztahů vznikají, jakož i nalézt nejvhodnější
způsob, jakým tyto právní vztahy regulovat. Stranou nebyla ponechána ani úvaha
ve vztahu k poskytnutí finanční kompenzace zaměstnanci. Pro komplexnost analýzy
byla disertační práce doplněna o právní analýzu základních terminologických pojmů
s tématem práce souvisejících, tj. autorského práva a práv souvisejících, jakož
i průmyslového vlastnictví, přičemž pozornost byla rovněž věnována i vymezení
termínů pracovněprávního vztahu a závislé práce. V neposlední řadě byla provedena
i historická exkurze do mezinárodní právní úpravy ve vztahu k duševnímu vlastnictví,
v jejímž rámci byly chronologicky zkoumány vybrané mezinárodní smlouvy,
tj. Pařížská úmluva, Bernská úmluva, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního
vlastnictví (WIPO) a Dohoda TRIPS, a provedena analýza jejich základních principů
(např. princip národního zacházení, princip nezávislosti udělených právních ochran,
princip bezformálnosti, atp.), cílů, jakož i stěžejních úkolů. Ve vztahu k předmětné
problematice ve vybraných právních řádech Evropské unie, tj. Francie a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska, bylo cílem disertační práce zodpovězení
otázek, nakolik jsou právní úpravy relevantních institutů v porovnání s českou právní
úpravou shodné anebo naopak odlišné, a co lze vnímat jakožto případný vhodný
inspirativní zdroj české právní úpravy de lege ferenda.
Na základě provedené právní analýzy lze konstatovat, že základním
předpokladem je skutečnost, aby byl předmět duševního vlastnictví (tj. nehmotný
statek) zaměstnancem vytvořen v rámci plnění jeho povinností vyplývajících
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z pracovněprávního vztahu, jakožto právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele,
který je spojen s výkonem práce, a jehož obsahem jsou práva a povinnosti. Právní
postavení autora zaměstnaneckého díla – zaměstnance – se oproti klasickému
autorskoprávnímu pojetí pak liší v tom, že mu sice zůstávají autorská osobnostní práva
(tzv. holé autorství, tj. právo být za autora označen), nicméně vykonavatelem
majetkových autorských práv, mezi něž se zejména řadí právo dílo užít, se ze zákona
stává zaměstnavatel. Obdobný závěr platí i pro podnikový vynález a zaměstnanecký
průmyslový vzor, tj. právo na patent k vynálezu a právo na zaměstnanecký průmyslový
vzor svědčí zaměstnavateli. Důvodem pro takové právní zakotvení a do určité míry
i roztříštění práv je skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnanci pro vytvoření nehmotného
statku zabezpečil nezbytné podmínky, a to například ve formě technického zázemí,
lidských zdrojů či poskytnutého materiálu. Tato jeho vstupní investice je pak
promítnuta v již výše uvedených majetkových právech k příslušnému předmětu
duševního vlastnictví, který byl zaměstnancem vytvořen. Právní úpravu v této části
považuji za legitimní, i když nelze opomíjet skutečnost, že se jedná o ustanovení
dispozitivní, takže je v konečném důsledku necháno vždy na zvážení smluvních stran,
jakým způsobem dojde k úpravě jejich vzájemných práv a povinností. Na druhou
stranu, zákonodárce však předpokládá i to, že za určité situace může dojít k výkonu
majetkových práv zaměstnancem; v případě zaměstnaneckého díla tehdy, pokud
zaměstnavatel zanikne a nemá právního nástupce (případně zemře, je-li zaměstnavatel
fyzickou osobou), u podnikového (zaměstnaneckého) vynálezu a zaměstnaneckého
průmyslového vzoru tehdy, pokud zaměstnavatel neuplatní právo na patent či právo na
průmyslový vzor, a to v zákonem stanovené tříměsíční lhůtě od okamžiku, kdy byl
o vytvoření podnikového vynálezu anebo zaměstnaneckého průmyslového vzoru
zaměstnancem informován. Právní úprava u zaměstnaneckého díla jde dále, když počítá
i se situací, pokud by zaměstnavatel nebyl aktivním vykonavatelem majetkových práv
anebo by práva vykonával nedostatečným způsobem. Zaměstnanci pak vzniká
oprávnění, aby mu zaměstnavatel k takovému dílu udělil licenci, ledaže by na jeho
straně existoval závažný důvod k jeho odmítnutí.
Pokud se jedná o francouzskou právní úpravu, právní úprava zakotvená v CPI
týkající se výkonu majetkových autorských práv zaměstnavatelem ve vztahu
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k zaměstnaneckému dílu je poněkud odlišná, jelikož zde automatický výkon
majetkových autorských práv zaměstnavatelem absentuje (s výjimkou autorských děl
v oblasti informačních technologií, tj. např. počítačový program, a děl kolektivních).
Pakliže je to v zájmu smluvních stran, je třeba výslovné smluvní ujednání, a to vždy
ad hoc

ve

vztahu

ke

konkrétnímu

zaměstnaneckému

dílu.

Právní

úprava

zaměstnaneckého díla ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
je naprosto opačná; zakotvuje totiž zaměstnavateli tzv. první vlastnictví autorských
práv, ledaže je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno jinak. Jinými slovy,
zaměstnavateli náleží nejen výkon majetkových autorských práv ve vztahu
k předmětnému zaměstnaneckému dílu, ale dokonce i výkon osobnostních autorských
práv. U francouzského podnikového vynálezu, jakož i podnikového vynálezu Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska je naopak právní úprava obdobná české,
tj. pokud zaměstnanec vytvoří podnikový vynález za trvání pracovněprávního vztahu,
majetkové právo k předmětnému vynálezu, resp. právo na patent, přechází
na zaměstnavatele. Příslušná práva zaměstnavatele ve vztahu k podnikovému vynálezu
dle právní úpravy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou podle
mého názoru velmi flexibilní, jelikož zaměstnavatel je prost jakékoliv lhůty, v níž by
byl povinen podat patentovou přihlášku; PA neupravuje ani právo zpětného převodu
práva na patent na původce, tj. zaměstnance.
Za stěžejní právo zaměstnance považuji právo na poskytnutí odměny
za vytvoření nehmotného statku v průběhu pracovněprávního vztahu. Obecně platí,
že příslušná odměna za vytvoření zaměstnaneckého díla již zpravidla bývá obsažena
ve mzdě či případně v odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Pro způsob výpočtu odměny u podnikového vynálezu je důležitým parametrem samotný
význam vynálezu (hospodářský i technický), jakož i přínos dosažený jeho možným
využitím v praxi nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu
zaměstnavatele na vytvoření vynálezu, jakož i k rozsahu pracovních úkolů zaměstnance.
U zaměstnaneckého průmyslového vzoru je zákonná kalkulace velmi obdobná, pouze
s tou výjimkou, že se již předpokládá, že průmyslový vzor byl již využíván v praxi.
Francouzská právní úprava zaměstnaneckého díla jakož i podnikového vynálezu rovněž
s poskytnutím přiměřené peněžité odměny počítá, tento nárok je však třeba výslovně
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sjednat v příslušné smlouvě; francouzský CPI však neobsahuje žádná další pravidla.
S ohledem na to, že ani v případě podnikového vynálezu nejsou zákonem zakotvena
pravidla pro stanovení či výpočet přiměřené odměny, je zaměstnanec ze zákona aktivně
legitimován, aby se s žádostí o její poskytnutí obrátil na příslušný soudní tribunál.
Na druhou stranu, zajímavým faktem týkajícím se právní úpravy zaměstnaneckého díla
a podnikového vynálezu vytvořeného zaměstnancem dle právní úpravy Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska je to, že v CDPA i PA absentují jakékoliv
zmínky o poskytnutí přiměřené odměny. Zřejmě je zákonodárcem předpokládáno,
že přiměřená odměna je již obsažena ve mzdě či odměně.
Jakožto určitý motivační prvek pro zaměstnance shledávám povinnost
zaměstnavatele poskytnout mu za určitých zákonem stanovených podmínek přiměřenou
dodatečnou odměnu, resp. dodatečné vypořádání; v případě zaměstnaneckého díla
tehdy, pokud by se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem
dostala do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu
a významu takového díla pro dosažení takového zisku (přičemž toto právo není
přiznáno autorovi, pokud dojde k vytvoření díla v podobě počítačového programu).
U zaměstnaneckého průmyslového vzoru a podnikového vynálezu je tato povinnost
zákonem zakotvena tehdy, pokud by se již vyplacená odměna zaměstnance dostala
do tzv. zjevného nepoměru s přínosem, kterého bylo dosaženo pozdějším užíváním
(resp. využitím) podnikového vynálezu a/nebo zaměstnaneckého průmyslového vzoru
anebo

jiným

uplatněním.

Francouzská

právní

úprava

zaměstnaneckého

díla

i podnikového vynálezu počítá s tím, že jakákoliv odměna, která zaměstnanci náleží v
souvislosti s jejich vytvořením, je dohodnuta dle příslušné smlouvy a nepočítá již
s poskytnutím žádné dodatečné odměny, ledaže by se jí zaměstnanec domáhal
prostřednictvím soudu. Obdobná je i právní úprava v případě zaměstnaneckého díla
vytvořeného zaměstnancem dle právní úpravy Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, jelikož i zde absentuje zákonná úprava ve vztahu k poskytnutí
přiměřené dodatečné odměny. Zcela odlišná je však situace ve vztahu k dodatečné
odměně vyplácené zaměstnanci v případě vytvoření podnikového vynálezu, zde je
zákonná úprava v PA natolik komplexní a propracovaná, že by dle mého názoru mohla
sloužit jakožto inspirativní zdroj při novelizaci české právní úpravy de lege ferenda.
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Pokud se jedná o povinnosti, základní povinností zaměstnance je informovat
zaměstnavatele o tom, že v průběhu pracovněprávního vztahu vytvořil předmět
duševního vlastnictví. Zajímavé zjištění je zakotveno v právní úpravě francouzského
podnikového vynálezu, jelikož CPI poměrně precizně upravuje, jaké náležitosti
by oznámení zaměstnance vůči zaměstnavateli mělo obsahovat; mám za to, že se jedná
o mnohem propracovanější úpravu, než která je obsažena v ZVZN, a proto by dle mého
názoru mohla sloužit jakožto vhodný inspirativní zdroj při novelizaci § 9 ZVZN
de lege ferenda.
Na základě provedené právní analýzy vybraných předmětů duševního vlastnictví
vytvářených v pracovněprávních vztazích, s ohledem na současnou moderní dobu
21. století a na požadavky, které s sebou přináší, jakož i na soudobé právní úpravy
ostatních členských států Evropské Unie jsem přesvědčena, že je skutečně třeba této
problematice věnovat více pozornosti, a to jak v rovině teoretické, tak zejména
v aplikační praxi.
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Seznam používaných zkratek
ABGB

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für
die gesammten Deutschen Erbländer der
Österreichischen Monarchie (Rakouský
všeobecný občanský zákoník), vyhlášen
1. června 1811 patentem císaře Františka I.
č. 946 Sb. z. s., v původním znění.

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o

právech

souvisejících

s

právem

autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), v platném znění.
Bernská úmluva

Berne Convention for the protection of
literary
úmluva

and

artistic

o

works

ochraně

(Bernská
literárních

a uměleckých děl), ze dne 9. září 1886,
v platném znění.
Bernská unie

Unie pro ochranu práv autorů k jejich
literárním a uměleckým dílům.

CDPA

Copyright, Designs and Patents Act,
Chapter 48, ze dne 15. listopadu 1988,
v platném znění.

CPI

Le Code de la Propriété Intelectuelle, la loi
n˚92-597, ze dne 1. července 1992,
v platném znění.

ČR

Česká republika.

Dohoda TRIPS

World Trade Organization Agreement on
Trade-Related

Aspects

Property

Rights

obchodní

organizace

of

(Dohoda
o

Intellectual
Světové
obchodních

aspektech práv k duševnímu vlastnictví).

144

Dohoda o WTO

Dohoda o zřízení Světové obchodní
organizace.

EU

Evropská Unie.

EWHC

England & Wales High Court.

F.S.R.

Fleet Street Reports.

IPR

Intellectual property rights.

Listina práv EU

Listina základních práv Evropské Unie
2012/C 326/02, ze dne 7. prosince 2000,
v platném znění.

Listina základních práv a svobod

Usnesení předsednictva České národní
rady 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992,
o

vyhlášení

Listiny základních práv

a svobod jako součásti ústavního pořádku
České republiky, v platném znění.
NS

Nejvyšší soud České republiky.

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

PA

Patents Act 1977, Chapter 37, ze dne
29. července 1977.

Pařížská úmluva

Paris Convention for the protection of
industrial property (Pařížská úmluva na
ochranu průmyslového vlastnictví), ze dne
20. března 1883, v platném znění.

Pařížská unie

Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.

Římská úmluva

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

organizací,

ze

19. června 1980, v platném znění.
Sb.

Sbírka zákonů.

sp. zn.

Spisová značka.

RPC

Restrictive Practices Court.
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dne

Velká Británie

Spojené

království

Velké

Británie

a Severního Irska.
WIPO

World Intellectual Property Organization
(Světová

organizace

duševního

vlastnictví).
WTO

World

Trade

Organization

(Světová

obchodní organizace).
Zákon o ochraně průmyslových vzorů

Zákon

č.

207/2000

Sb.,

o

ochraně

průmyslových vzorů, v platném znění.
Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění.

ZNVZ

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích návrzích, v platném znění.
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Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních
vztazích v ČR a ve vybraných členských státech EU

Abstrakt
Dnešní moderní doba 21. století se vyznačuje neustále se vyvíjejícím pokrokem,
novými informačními technologiemi, jakož i inovativními tendencemi, a to ve všech
sférách lidského života, umožňující tak každému člověku seberealizaci prostřednictvím
vlastní duševní činnosti. Ne výjimečně se stává, že k vytvoření určitého nehmotného
statku, jakožto výsledku duševní činnosti, dojde v rámci pracovněprávního vztahu.
S tím pak souvisí i nutnost nezbytné právní regulace vzájemných vztahů smluvních
stran, tj. zaměstnance a zaměstnavatele, ve vztahu k takovému výsledku tvůrčí duševní
činnosti.
Předkládaná disertační práce je zaměřena na právní úpravu předmětů duševního
vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů de lege lata
v České republice a ve vybraných členských státech Evropské Unie, tj. Francie
a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Disertační práce je rozdělena do pěti na sebe navazujících částí, přičemž
za stěžejní je považována část třetí zabývající se právní úpravou de lege lata vybraných
předmětů duševního vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních
vztahů v České republice, a to zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu
a zaměstnaneckého průmyslového vzoru. Provedená analýza si klade za cíl odpovědět
na otázku, jaká jsou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k těmto
předmětům duševního vlastnictví a jakým způsobem je třeba se vypořádat se
souvisejícími otázkami týkajícími se například finanční kompenzace.
Součástí práce je rovněž vymezení a analýza stěžejních pojmů autorského práva,
a to zejména termínů duševní vlastnictví, autorského práva a práv souvisejících, jakož
i průmyslového vlastnictví, přičemž pozornost je rovněž věnována vymezení termínů
pracovního práva s tématem práce ryze souvisejícími, tj. pracovněprávní vztah a závislá
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práce. Stranou není ponechána ani historická exkurze do mezinárodní právní úpravy
ve vztahu k duševnímu vlastnictví, kde jsou zkoumány vybrané mezinárodní smlouvy,
tj. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva o ochraně
literárních a uměleckých děl, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního
vlastnictví (WIPO) a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
(TRIPS).
Dále disertační práce volí komparativní metodu, jež spočívá v analýze
zkoumaných vybraných institutů ve světle vybraných právních řádů členských států
Evropské Unie, a to Francie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Cílem je zodpovězení otázek, nakolik jsou právní úpravy relevantních institutů
v porovnání s českou právní úpravou shodné anebo naopak odlišné, a co lze vnímat
jakožto případný vhodný inspirativní zdroj české právní úpravy de lege ferenda.
Hlavními zdroji při vypracování předkládané disertační práce byly zejména
monografie, články publikované v odborných časopisech a judikatura; a to jak české,
tak i zahraniční.
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Intellectual property objects created in labour-law relationships in the
Czech Republic and selected countries of the European Union

Abstract
The contemporary modern period of 21st century is characterised by
a constantly developing progress, new information technologies as well as innovative
tendencies in all spheres of human life, allowing individuals their own self-fulfilment
through their own intellectual activity. It is not unusual for an intangible property to be
created as a result of human intellectual activity carried out during a labour-law
relationship. As a result thereof, a legal regulation of the mutual relationships of the
contractual parties, i.e. the employee and the employer, with respect to the result
of such a human intellectual activity, is necessary.
The submitted dissertation thesis deals with a legal regulation of the intellectual
property objects created by employees in the course of labour-law relationships de lege
lata in the Czech Republic and in the selected countries of the European Union, i.e. the
France and the United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland.
The dissertation thesis is composed of five coherent chapters, whereby the third
chapter dealing with the legal regulation de lege lata of selected intellectual property
objects created by employees in the course of the labour-law relationships in the Czech
Republic, i.e. the employee work, the employee invention and the employee industrial
design, is deemed to be the crucial chapter of the whole dissertation thesis. The goal
of the analysis is to respond to the question as to what are the mutual rights and
obligations of the contractual parties with respect to these intellectual property objects
and how to deal with ancillary queries, for instance with respect to a pecuniary
compensation.
The dissertation thesis further focuses on the analysis of the crucial legal terms
of copyright, i.e. the intellectual property, copyrights and related rights, as well as
industrial property; attention is also paid to the legal terms of the labour law connected
with the performance of work, i.e. the labour-law relationship and the dependent work.
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The dissertation thesis also deals with the historical survey of the international
treaties connected with the intellectual property, i.e. the Paris Convention for the
protection of industrial property, the Berne Convention for the protection of literary
and artistic works, the Convention establishing the World Intellectual Property
Organization (WIPO) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS).
Finally the dissertation thesis outlines, through a comparative method, the legal
regulation of the analysed intellectual property objects created in labour-law
relationships in selected European Union member states’ legal regulations, the France
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The aim is to answer
the question whether the relevant provisions of the legal regulations are similar or
distinct in comparison with the Czech legal regulation and what could be considered as
a possible inspiring source for the Czech legal regulation de lege ferenda.
The main sources of information have been Czech and foreign publications,
articles published in professional journals and court decisions.
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