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Blok č. 1

Autorský zákon
• Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

• prováděcí vyhláška č. 488/2006 Sb.

Základní principy autorského zákona
• Neformálnost
• Nepřevoditelnost osobnostních práv
• Autorství – FO

Autorské dílo
• Autorské dílo je zákonem popsáno jako dílo literární,
umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem
tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno ve smysly vnímatelné
podobě.
• Pro vznik ochrany tedy není třeba splnění jakýchkoliv
formálních náležitostí ani zachycení díla na hmotný
substrát.
• Z ochrany jsou vyňata díla úřední (právní předpisy,
rozhodnutí, veřejné listiny, obecní listiny, atp.) a výtvory
tradiční lidové kultury.
• § 2 AZ; § 3 AZ

Autorské dílo
§ 2 AZ
•

Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a
části.

•

Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného
(pozor – souhlas autora ! ).

•

Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný
soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu splňuje podmínky definice AD - je dílem souborným.
- § 5 odst. 2 AZ - autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo
uspořádala

•

Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva
nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká
teorie, matematický vzorec…

Obsah autorských práv
• Práva majetková – pro každé užití díla je třeba
získat souhlas autora !!!
• Práva osobnostní (morální)

Osobnostní (morální) práva autorská
• Řadí se mezi ně:
- právo zveřejnit dílo
- právo na autorské označení
- právo na autorský dohled
- právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho
hodnotu
- právo na autorskou korekturu

Majetková práva autorská
• Řadí se mezi ně například:
- právo užít dílo a svolit k užití díla
- právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla
pro osobní potřebu
- aj.

Doba trvání AP
• Zákon č. 121/2000 Sb. – doba trvání majetkových práv je:
doba života autora + 70 let po jeho smrti
• Majetková práva - jsou předmětem dědictví
• Odúmrť - přechází na stát
• Osobnostní práva - smrtí autora zanikají
• Postmortální ochrana (§ 11 odst.5 AZ) – aktivní
legitimace: kterákoliv z osob autorovi blízkých, kolektivní
správce, nebo právnická osoba sdružující autory

Dílo volné
• Dílo se stává tzv. „volným“ po uplynutí doby trvání
autorských práv majetkových
• S dílem lze nakládat bez souhlasu a bez placení
autorské odměny
• Postmortální ochrana díla zůstává zachována
(osobnostní práva)
• Příklad užití díla Bedřicha Smetany opery „Libuše“

Blok č. 2

Mimosmluvní instituty užití autorských děl
• Konflikt mezi celospolečenským zájmem na užití
autorských děl a majetkovými právy autorů
• Zákonodárce umožňuje za určitých, vymezených
podmínek užít dílo bez souhlasu autora, některé
výsledky tvůrčí činnosti jsou z ochrany AZ zcela
vyňaty (§ 3 AZ)
• Tato užití jsou upravena v § 30 a násl. AZ a bývají
souhrnně označována jako mimosmluvní instituty
užití AZ

Třístupňový test
• § 29 AZ – v podstatě výkladové pravidlo pro
mimosmluvní instituty
• Výjimky a omezení AP lze uplatnit ve zvláštních
případech stanovených v AZ a pouze tehdy, pokud
takové užití díla není v rozporu s běžným
způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně
dotčeny oprávněné zájmy autora.

Pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu
• Jeden z příkladů volného užití.
• § 30 AZ do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro
svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo
napodobeninu díla
• výjimky: počítačové programy, databáze, architektonické
dílo stavbou + pořízení rozmnoženiny audiovizuálního díla
při jeho provozování ze záznamu.
• J.č. „rozmnoženinu“ – různé výklady.
• V zásadě lze pořídit i rozmnoženinu díla zveřejněného na
internetu.
• Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla
pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu - § 25 AZ

Citace
• § 31 AZ – příklad zákonné licence bezúplatné
• U užití děl v rámci zákonných licencí je třeba vždy
zachovat osobnostní práva autora.
• Do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné
míře užije výňatky děl jiných autorů ve svém díle.
• Citovat lze pouze z díla již zveřejněného.
• Kogentní charakter citací – nelze je platně zapovědět.
• U každé citace musí být uveden název díla, jméno autora
a pramen.
• Citace musí být jasně oddělena od okolního textu.
• Citovat lze i v překladu, nesmí být změněn obsah
citovaného díla – osobnostní práva.

Výuková licence
• § 31 odst. 1 písm. c) AZ
„(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
…
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při
vědeckém výzkumu, jejichž účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající
sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora,
nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž
jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a
pramen.“

Blok č. 3

Licenční smlouva
(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2358 až § 2389)
- autor (popř. jiný poskytovatel licence: zaměstnavatel, dědic) poskytuje nabyvateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít (= svolení k užití díla)
- k jednotlivým anebo ke všem způsobům užití
- v rozsahu omezeném nebo neomezeném
FORMA LICENČNÍ SMLOUVY:
zásada neformálnosti
- může být uzavřena i ústně či konkludentně (!)x
písemná forma jen v případech stanovených NOZ:
- výhradní licence (§ 2358 odst. 2 NOZ)
Typy licenční smlouvy:
Výhradní
Nevýhradní

Úplata - pojmový znak licenční smlouvy

Creative Commons
• Jedná se o soubor veřejných licencí, které přinášejí nové
možnosti v oblasti publikování autorských děl.
• Dochází zde k posílení pozice autora. Ten se může
rozhodnout, za jakých podmínek bude dílo veřejně
zpřístupněno. Autor plošně uzavírá se všemi
potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které
uživatelům poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si
vyhrazuje.

• Licence Creative Commons jsou mezinárodně srozumitelné.
• Ustanovení pojednávající o CC obsaženo v z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník - § 2373.

Creative Commons
Licenční podmínky jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů:
(http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/)

Creative Commons
• https://www.creativecommons.cz/prouzivatele/vyhledavani-del/
• https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_P
age

Zaměstnanecké dílo
• Jediná situace, kdy za autora může být označována
osoba odlišná od autora – zásah do osobnostních
práv.

• §58 AZ
• Co je zaměstnanecké dílo: dílo vytvořené ke splnění
povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo
služebního vztahu

Práva s autorským právem související
• Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
(§ 67 – § 74 AZ)
• Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
(§ 75 - § 78 AZ)
• Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho
prvotnímu záznamu (§ 79 – § 82 AZ)
• Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho
vysílání
(§ 83 - § 86 AZ)
…

Kolektivní správa
• § 95 a násl. autorského zákona
• Jde o zastupování většího počtu nositelů práv podle autorského
zákona k jejich společnému prospěchu.
• Kolektivní správa není podnikáním.
• Účelem kolektivní správy práv je kolektivní uplatňování a kolektivní
ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv
souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování
předmětů těchto práv veřejnosti.
• Ze zákona je monopolní.

Kolektivní správa
• Autorský zákon u některých taxativně stanovených práv
nepřipouští individuální výkon práv (tzv. práva povinně kolektivně
spravovaná - § 97d odst. 1 autorského zákona, + rozšířená
kolektivní správa). Nositel práva nemůže povinně kolektivně
spravované právo vykonávat sám ani prostřednictvím někoho
jiného. Může být v tomto případě pouze zastoupen kolektivním
správcem.

• Nositelé práv mohou být zastoupeni na základě smlouvy nebo i na
základě zákona.
• Všechna ostatní práva, ke kterým kolektivní správci vykonávají
kolektivní správu (s ohledem na výše uvedená práva povinně
kolektivně spravovaná) spadají do tzv. dobrovolné kolektivní
správy. Tato práva jsou kolektivně spravovaná dobrovolně a
nositel práva se může rozhodnout pro samostatný výkon těchto
práv.

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
(www.dilia.cz)
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
(www.osa.cz)
INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s.
(www.intergram.cz)
OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.
(www.ooas.cz)
GESTOR – ochranný svaz autorský z.s.
(www.gestor.cz)

OAZA, Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.
(www.oaza.eu)

Blok č. 4

Porušování autorského práva na internetu
• Pokud umístím autorské dílo do sítě internet,
umožňuji blíže neurčenému okruhu osob přístup
k tomuto dílu, jinak sděluji dílo veřejnosti.
• Pro každé takové nakládání s dílem potřebuji
souhlas autora (výjimky § 30 a násl. AZ).

Možnosti užití autorských děl
bez souhlasu majitelů práv
1. díla volná – díla u nichž vypršela doba
autorskoprávní ochrany (70 let po smrti autora)
2. zákonné výjimky – střet celospolečenského
zájmu na využití děl a zájmů autora
Zákonodárce stanoví za jakých podmínek je dílo
možno užít – mimosmluvní instituty užití
autorských děl

Vynucování autorských práv v ČR

1) Soukromoprávní prostředky ochrany
2) Veřejnoprávní prostředky ochrany

1) Soukromoprávní prostředky ochrany
• v AZ zakotveny tyto prostředky ochrany (§ 40 AZ):
- nárok určovací (právo domáhat se určení autorství)
- nárok zdržovací (zákaz ohrožení práva, včetně hrozícího opakování,
nebo neoprávněného zásahu do práva)
- nárok odstraňovací (např. stažení či zničení neoprávněně zhotovené
rozmnoženiny či napodobeniny díla)
- nárok informační (získání informací o původu zboží nebo služeb,
které porušují autorská práva)
- nárok na přiměřené zadostiučinění (omluva, zadostiučinění v
penězích)
- právo na uveřejnění rozsudku
- právo na náhradu škody
- právo na vydání bezdůvodného obohacení

2) Veřejnoprávní prostředky ochrany
• Přestupky a jiné správní delikty
- úprava v § 105a a násl. autorského zákona
- skutkové podstaty: neoprávněné užití
nehmotných předmětů chráněných autorským
zákonem, neoprávněné obcházení účinných
technických prostředků ochrany práv
- rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností

• Trestní právo

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zavedeno tzv. formální pojetí trestného činu,
-

korektivem již není stupeň společenské
nebezpečnosti
ustanovení § 12 odst. 2 TZ: trestní
odpovědnost lze uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, v nichž nepostačuje
uplatnění odpovědnosti podle jiných (nikoli
trestních) právních předpisů

• skutkové podstaty týkající se autorského práva:

- § 270 Porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv
k databázi
-

§ 271 Padělání a napodobení díla výtvarného
umění

§ 270 trestního zákoníku
• Podstatou jednání je zásah do zákonem chráněných
práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu atd., ale
musí být nikoli nepatrný (nejméně 5.000,- Kč)
• Možnost přísnějšího trestního postihu:
okolnosti, které podmiňují vyšší trestní sazbu
(odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo na 3
roky až 8 let): získání značného prospěchu, resp.
prospěchu velkého rozsahu, spáchání činu ve značném,
resp. velkém rozsahu, spáchání činu ve formě podnikání,
způsobení škody značné, resp. velkého rozsahu

Legální služby na internetu
• východisko z neutěšeného současného stavu
porušování autorských práv na internetu
• webové stránky www.pro-music.org (hudba)

- poskytuje přesné a aktuální informace o více než
pěti stech světových legálních hudebních
stránkách - odkazy na licencované hudební služby
seřazené dle typu či dle země původu
Filmy, seriály: https://filmtoro.cz/

Vzdělávací projekt ČNS IFPI, INTERGRAM a OSA –
„Buď toho součástí. Podporuj muziku!“
záštita udělena: Ministerstvem kultury ČR, Hospodářskou komorou ČR
- projekt určen pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty prvních ročníků středních
škol
- týká se vzdělávání v oblasti autorských práv v informační společnosti se zaměřením na stahování a
poslech legální hudby na internetu
- jde především o rozšíření povědomí o autorských právech na internetu, o možnostech poslechu
hudby na legálních digitálních hudebních službách a o rozvoj osobní odpovědnosti za jednání
v kyberprostoru
- děti by měly být poutavou formou informovány o tom, co je a co není legální, čeho se vyvarovat a
kde najít vhodnou alternativu k velice rozšířeným úložištím s nelegálně nahranými autorskými díly
- tři pilíře – 1) natočení filmu (o vzniku hudební nahrávky atd.) a krátkého spotu
(o legálních hudebních digitálních službách)
2) představení projektu pedagogům (na úrovni ZDVPP, NIDV…)
3) diskuze žáků s některým z umělců ve vybraných školách
- zahájení projektu – březen školního roku 2013/2014
- dosud realizováno přes 160 besed
- celkem osloveno cca 5.500 žáků

Příklady z praxe:
•Školení ubytovaných – podoba prezentace, doprovodných materiálů, materiálů
vyvěšovaných ve veřejných prostorách DM…
•Vnitřní školení zaměstnanců – podoba prezentace, doprovodných materiálů,
materiálů vyvěšovaných na intranetu
•Poslouchání hudby či sledování filmů v prostorách DM – rádia, televize, CD
přehrávače, notebooky, tablety… ve vlastnictví jak DM, tak ubytovaných žáků
•Volnočasové aktivity – zkoušky a vystoupení hudební skupiny, činnost
dramatického kroužku, vánoční besídky
•Příprava do školy – příprava referátů, prezentací, kopírování knížek…
•Pořádání diskoték
•Příprava a realizace vystoupení sestaveného např. ze scének z televize + pořízení
jeho videozáznamu dále použitého jako prezentační video z DM
•Zpívání známých skladeb za doprovodu hudebních nástrojů, např. v domově
důchodců
•Výtvarné tvoření dle předloh známých malířů a následné vystavování těchto prací
pro veřejnost

DĚKUJI ZA POZORNOST!

