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Samostatné oddělení autorského práva



Autorské právo – součást práv duševního vlastnictví  

- Hlavní rozdíly oproti právům průmyslovým:

➢ neformální ochrana (vzniká automaticky) - žádná registrace…

➢ jiná (delší) doba trvání ochrany práv 

- profesionální i amatérští tvůrci (autoři, výkonní umělci, výrobci…) 

- nejen v tzv. kulturních odvětvích  (divadlo, koncerty, výstavy, 
nakladatelé…), ale i v průmyslu, obchodu, službách... (díla užitého 
umění, SW, architektura; 

- reklama a prezentace (webové stránky, propagační materiály apod. –
kohokoliv a čehokoliv…)

- věda a výzkum - odborná literatura, popularizace a propagace vědy a 
výzkumu…



Co je autorské právo (?)  

= soubor právní norem (pravidel) 

upravujících vztahy mezi tvůrci a uživateli, tj. těmi, kdo výtvory zpřístupňují 
veřejnosti (dalším osobám), ať už komerčně nebo nekomerčně; 

➢ co stanoví (?)

✓ co je a co není chráněno autorským právem (chráněny nejsou např. 
pouhé nápady…)

✓ kdo jsou nositelé práv a jaká mají práva

✓ kdy a jak vzniká ochrana práv a jak dlouho trvá



Co je autorské právo (?)  

➢ Dále stanoví

✓ v čem spočívá ochrana práv (jaká práva…; jak se bránit při porušení..)  

✓ pravidla pro některé typy děl (zaměstnanecká díla, školní díla, AVD, 
SW…)

✓ výjimky a omezení práv (kdy lze díla a jiné výtvory užívat bez svolení)

✓ pravidla pro uzavírání licenčních smluv

✓ pravidla výkonu kolektivní správy práv

✓ sankce za porušení práv



V jakých právních předpisech je autorské právo zakotveno (?)

➢ v mezinárodních smlouvách 
(např. v Bernské úmluvě; WIPO; 193 států)

➢ v předpisech Evropské unie
(ve směrnicích a nařízeních – závazných pro čl. státy EU/EHP)

➢ v národních předpisech – v autorských zákonech

ČR: autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění novel
https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html

+ občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (zejm. licenční smlouva)

https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html


Kde všude se s autorským právem setkáme - co a koho chrání (?)

➢ Literatura - knihy, noviny/časopisy

➢ Hudba – hudební díla (noty; hudební nahrávky; koncerty)

➢ Výtvarné umění  - obrazy, ilustrace, sochy, design (užité umění)

➢ Fotografie

➢ Dramatická a hudebně-dramatická díla (divadelní hry, opery, muzikály)

➢ Film (audiovizuální díla)

➢ Počítačové programy, videohry

➢ Architektura a urbanismus

➢ Kartografická díla  (mapy)

Autorská díla

práva autorská

(práva autora k autorskému dílu)



Kde všude ještě - co a koho ještě chrání (?)

➢ Umělecké výkony 

– zpěváci, hudebníci, herci, tanečníci

➢ Zvukové záznamy 

- hudební nahrávky, mluvené slovo 

(audioknihy)

➢ Zvukově obrazové záznamy 

- filmy, televizní seriály

➢ Televizní a rozhlasové vysílání

+ zvláštní právo pořizovatele databáze

Vysílání TV/rozhlas

práva vysílatele

Umělecké výkony

práva výkonného umělce

Zvukové/zvukově obrazové záznamy

práva výrobce

= Práva související

s právem autorským



Nositelé práv aneb kdo všechno je / může být 

- autor… (člověk – bez ohledu na věk, vzdělání…)

≠ zvíře, robot…. 

- výkonný umělec… (člověk provádějící umělecké dílo…)

- výrobce zvukového/zvukově obrazového záznamu…
(kdo pořídí záznam – z vlastní iniciativy a na 

vlastní náklady…)

- vysílatel (vysílání zpravodajství, pořadů, filmů… ad.)



Kdo všechno je / může být uživatel …

tj. ten, kdo nakládá s autorským dílem, uměleckým výkonem, zvukovým 
záznamem… způsobem, který vyžaduje souhlas nositele práv 
(licenční smlouvu)

NEBO

- je povolen autorským zákonem za určitých podmínek, a pak souhlas 
(licenční smlouva) není potřeba…

= každý z nás…; tj. nejen profesionální uživatelé, ale i 
„amatéři“ 
(tj. nejen nakladatelé, divadla, hudební kluby a diskotéky apod., 

ale i jednotlivci zveřejňující autorská díla nebo hudební a jiné nahrávky na internetu, 
amatérské soubory, neziskové organizace využívající autorská díla v rámci propagace 
svých charitativních akcí)

(každý z nás: … autor, uživatel…)



Vznik ochrany autorských práv

- zcela neformálně (žádné přihlášky/registrace/poplatky)

okamžikem vytvoření díla/výkonu/záznamu

- podmínkou (v ČR) není zachycení na nosiči…

- prokazování autorství (označením autora, archivací 
pracovních verzí, evidencí u kolektivního správce…)

- možno i označit  + jméno autora + rok 1. vydání/zveřejnění 



Obsah ochrany – druhy práv  

Osobnostní práva (autor/výkonný umělec)
- na uvedení autorství 

- rozhodnout o zveřejnění (a způsobu zveřejnění)

- na ochranu proti zásahům do díla/změnám díla

Majetková práva (všichni nositelé práv)
= práva užít a / nebo povolit jinému užít (licenční smlouvou)

- zejm. práva užít dílo/výkon/záznam (ad.)
➢ v hmotné podobě (vydat knižně, na zvukovém nosiči, vystavit…)

➢ v nehmotné podobě 

✓ „tradičními způsoby“ - koncert/divadelní představení, pouliční produkce; ze záznamu –
diskotéky, obchody…; vysílání…)

✓ na internetu 



Trvání doby ochrany práv

Osobnostní práva (autora + výkonného umělce)

- po dobu života; zanikají smrtí

Ale: i po smrti ochrana „autorství“ + proti dehonestujícímu užití

Majetková práva 

- autorská práva – po dobu života autora + 70 let po smrti (dědicové)

- související práva – různě, dle druhu nositele práv, zprav. 50 let 

(70 let - zvukové nahrávky)



Základní princip

- užití díla, výkonu, záznamu… – v zásadě jen se souhlasem autora, 
výkonného umělce, výrobce…. = na základě licenční smlouvy (licence)

- pravidla platí pro „off-line“ i „on-line“; tj. v prostředí internetu! 

!!!   Neplatí domněnka, že 

„co je volně na internetu, je volně k dispozici všem…“

→ nutno sledovat informace o poskytnutých licencích 

– není-li smluvní/CC licence → užití bez souhlasu nositelů práv možné jen v 
rámci zákona (na základě tzv. zákonné licence) 



Licenční smlouvy

- pravidla pro uzavírání licenčních smluv – viz § 2358 a násl. občanského 
zákoníku

- kdo – komu – co  (jaké užití) – čeho (jakého díla/záznamu…) – jakým 
způsobem – na jak dlouho – na jakém území ….

+ za kolik (= licenční odměna) / bezúplatně (nutno výslovně sjednat)

- licence výhradní (písemně!) / nevýhradní (i ústně)



Lze uzavírat i tzv. veřejné licence 

Např. typu Creative Commons (www.creativecommons.cz )

Označení licence Použití licence Vysvětlivky

by uvedení autora

by-nc-nd 
uvedení autora, nekomerční využití, 
žádné odvozeniny

http://www.creativecommons.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/


Kolektivní správa 
- systém pro zjednodušení výkonu (a ochrany práv)

- pro autory, výkonné umělce, výrobce

- pro uživatele (potřebující licenci)

Kolektivní správci působící v ČR: 
- OSA (www.osa.cz)

- Dilia (www.dilia.cz) 

- Intergram (www.intergram.cz)
- OOA-S (www.ooas.cz)
- Gestor (www.gestor.cz)
- OAZA (www.oaza.eu)

+ nově: tzv. nezávislí správci práv  

- evidováni u MK https://www.mkcr.cz/seznam-nezavislych-spravcu-prav-1640.html )

http://www.osa.cz/
http://www.dilia.cz/
http://www.intergram.cz/
http://www.ooas.cz/
http://www.gestor.cz/
http://www.oaza.eu/
https://www.mkcr.cz/seznam-nezavislych-spravcu-prav-1640.html
http://www.firmy.cz/detail/489776-dilia-divadelni-literarni-audiovizualni-agentura-praha-vysocany
http://www.intergram.cz/index.php
http://www.oaza.eu/


Výjimky a omezení autorských práv  

- autorský zákon obsahuje řadu výjimek (tzv. zákonné licence)

- umožňují užít dílo/výkon/záznam bez souhlasu (licence) nositele práv 

- většinou bez placení kompenzace (náhradní odměny) 

+ bez souhlasu je možno užít také to, co již chráněno není (= uplynula doba 
ochrany práv) a co není chráněno vůbec (např. úřední díla, folklor)



Nejčastěji využívané zákonné licence:

- osobní užití

- rozmnožování pro osobní potřebu (tisk, záznamy)

- citace (+ výuková licence)

- knihovní licence

- užití ve školním představení 

- zpravodajská licence

- užití díla umístěného na veřejném prostranství

- karikatura a parodie

- licence pro osoby se zdravotním postižením  

!!! nutno vykládat restriktivně = vždy s ohledem na zájmy autora)

- např. užití v reklamě je vždy považováno za užití zasahující do zájmů autora a 
nelze využít výjimky z práv…



Ochrana práv

- soukromoprávní nástroje = právo domáhat se (u soudu)
(př.)

✓ určení svého autorství (spory o plagiáty…)

✓ zákazu zásahu do práva; odstranění následků

✓ náhrady škody/vydání bezdůvodného obohacení 

+ v případě velmi závažných porušení 

- přestupky 

- trestné činy  



Časté dotazy…  

- Stahování z internetu ? (legální - z legálního zdroje)

- Nahrávání na internet….? (záleží na okolnostech a co je nahráváno…(!))

- Je nutné uvádět „céčko v kroužku“ - © jméno, rok…  ?

- Kdo má práva k dílu vytvořeném během pracovní doby /v rámci studia? 

- Co se stane, když cituji bez uvedení autora/zdroje?

- Co se stane, když (jen) upravím cizí dílo a neuvedu původního autora?



Info zdroje o autorském právu (a o dalších právech duševního vlastnictví)

Ministerstvo kultury

https://www.mkcr.cz/autorske-pravo-15.html

Úřad průmyslového vlastnictví

https://upv.gov.cz/ ; https://upv.gov.cz/vzdelavani/rubrika-pro-mlade ;

https://upv.gov.cz/vzdelavani/patent-teaching-kit-pomucka-pro-vyucujici

Evropská komise – IPR Helpdesk

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en

EUIPO 

https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/ip-teaching-materials

https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ip-youth-workshop

WIPO 

https://www.wipo.int/about-ip/en/

+ ke Světovému dni duševního vlastnictví 2022: 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/video-prize.html

https://www.mkcr.cz/autorske-pravo-15.html
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/vzdelavani/rubrika-pro-mlade
https://upv.gov.cz/vzdelavani/patent-teaching-kit-pomucka-pro-vyucujici
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/ip-teaching-materials
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ip-youth-workshop
https://www.wipo.int/about-ip/en/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/video-prize.html


Děkujeme za váš zájem o autorské právo

https://www.mkcr.cz/cinnost-samostatneho-oddeleni-autorskeho-prava-kontakty-736.html

https://www.mkcr.cz/cinnost-samostatneho-oddeleni-autorskeho-prava-kontakty-736.html

