7 Vybraná ustanovení – autorský zákon
matematický a obdobný vzorec, statistický
graf a podobný předmět sám o sobě.

§2
Autorské dílo
(1) Předmětem práva autorského je dílo
literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli
objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické, trvale nebo dočasně,
bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo
význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména
dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem,
dílo hudební, dílo dramatické a dílo
hudebně dramatické, dílo choreografické
a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo
vyjádřené postupem podobným fotografii,
dílo
audiovizuální,
jako
je
dílo
kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo
malířské, grafické a sochařské, dílo
architektonické včetně díla urbanistického,
dílo užitého umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový
program, je-li původní v tom smyslu, že je
autorovým vlastním duševním výtvorem.
Databáze, která je způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu autorovým vlastním
duševním výtvorem a jejíž součásti jsou
systematicky nebo metodicky uspořádány
a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či
jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná
kritéria
pro
stanovení
způsobilosti
počítačového
programu
a
databáze
k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo
vyjádřené postupem podobným fotografii,
které jsou původní ve smyslu věty první,
jsou chráněny jako dílo fotografické.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo
dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze
a části, včetně názvu a jmen postav, pokud
splňují podmínky podle odstavce 1 nebo
podle odstavce 2, jde-li o předměty práva
autorského v něm uvedené.
(4) Předmětem práva autorského je také
dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla
jiného, včetně překladu díla do jiného
jazyka. Tím není dotčeno právo autora
zpracovaného nebo přeloženého díla.
(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie,
antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor
nezávislých děl nebo jiných prvků, který
způsobem výběru nebo uspořádáním
obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1,
je dílem souborným.
(6) 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,

§3
Výjimky z ochrany podle práva autorského
ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se
nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis,
rozhodnutí, opatření obecné povahy,
veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a
sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh
úředního díla a jiná přípravná úřední
dokumentace, včetně úředního překladu
takového díla, sněmovní a senátní
publikace, pamětní knihy obecní (obecní
kroniky), státní symbol a symbol jednotky
územní samosprávy a jiná taková díla,
u nichž je veřejný zájem na vyloučení
z ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li
pravé jméno autora obecně známo a nejde-li
o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní
(§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu.
(–)
§9
Vznik práva autorského
(1) Právo autorské k dílu vzniká
okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli
objektivně vnímatelné podobě.
(2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je
dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské
k dílu.
(3) Nabytím vlastnického práva nebo jiného
věcného
práva
k
věci,
jejímž
prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá
se oprávnění k výkonu práva dílo užít, neníli dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona
jinak. Poskytnutím oprávnění k výkonu
práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno
vlastnické právo nebo jiná věcná práva
k věci, jejímž prostřednictvím je dílo
vyjádřeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li
ze zvláštního právního předpisu jinak.
(4) Vlastník či jiný uživatel věci, jejímž
prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není
povinen tuto věc udržovat a chránit před
zničením, není-li dohodnuto či nevyplývá-li
ze zákona jinak.

45

(3) Autor má právo požadovat na vlastníku
věci, jejímž prostřednictvím je dílo
vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je
toho třeba k výkonu práv autorských podle
tohoto zákona. Toto právo nelze uplatnit v
rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka;
vlastník není povinen autorovi takovou věc
vydat, je však povinen na žádost a náklady
autora zhotovit fotografii nebo jinou
rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.
(4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
b) právo na rozšiřování originálu nebo
rozmnoženiny díla (§ 14),
c) právo na pronájem originálu nebo
rozmnoženiny díla (§ 15),
d) právo na půjčování originálu nebo
rozmnoženiny díla (§ 16),
e) právo na vystavování originálu nebo
rozmnoženiny díla (§ 17),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18),
zejména
1. právo na provozování díla živě nebo ze
záznamu a právo na přenos provozování
díla (§ 19 a 20),
2. právo na vysílání díla rozhlasem či
televizí (§ 21),
3. právo na přenos rozhlasového či
televizního vysílání díla (§ 22),
4. právo na provozování rozhlasového či
televizního vysílání díla (§ 23).
(5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce
4 se pro účely tohoto zákona vymezují
v ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít
i jiným způsobem než způsoby uvedenými
v odstavci 4.

§ 10
Obsah práva autorského
Právo autorské zahrnuje výlučná práva
osobnostní (§ 11) a výlučná práva
majetková (§ 12 a násl.).
§ 11
(1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění
svého díla.
(2) Autor má právo osobovat si autorství,
včetně práva rozhodnout, zda a jakým
způsobem má být jeho autorství uvedeno
při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li
uvedení autorství při takovém užití obvyklé.
(3) Autor má právo na nedotknutelnost
svého díla, zejména právo udělit svolení k
jakékoli změně nebo jinému zásahu do
svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Jeli dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít
způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor
má právo na dohled nad plněním této
povinnosti jinou osobou (autorský dohled),
nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití
jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě
požadovat, aby autorovi výkon práva na
autorský dohled umožnil.
(4) Osobnostních práv se autor nemůže
vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná
a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce
5 tím není dotčeno.
(5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat
jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen
způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li
to obvyklé, musí být uveden autor díla,
nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může
domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých,
toto oprávnění mají, i když uplynula doba
trvání majetkových práv autorských. Této
ochrany se může vždy domáhat i právnická
osoba sdružující autory nebo příslušný
kolektivní správce podle tohoto zákona
(§ 97).

(–)
§ 26
(1) Majetkových práv se autor nemůže
vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná
a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí;
to neplatí pro pohledávky z takových
majetkových práv vzniklé.
(2) Majetková práva jsou předmětem
dědictví. Zdědí-li majetková práva k dílu
více dědiců, použije se na jejich vzájemné
vztahy k dílu ustanovení § 8 odst. 3 a 4
obdobně. Zdědí-li takto majetková práva
stát nebo státu majetková práva připadnou,
vykonává je svým jménem Státní fond
kultury České republiky, a pokud jde o díla
audiovizuální, Státní fond kinematografie.
Příjmy z výkonu majetkových práv státu
vykonávaných těmito státními fondy jsou
příjmy těchto státních fondů.
(3) Zanikne-li právnická osoba, která
zdědila majetková práva k dílu, bez

§ 12
Právo dílo užít
(1) Autor má právo své dílo užít v původní
nebo jiným zpracované či jinak změněné
podobě, samostatně nebo v souboru anebo
ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit
jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu
tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez
udělení
takového
oprávnění
pouze
v případech stanovených tímto zákonem.
(2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1
právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká
pouze povinnost strpět zásah do práva dílo
užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze
smlouvy.
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§ 28
(1) Dílo, u kterého uplynula doba trvání
majetkových práv, může každý bez dalšího
volně užít; ustanovení odstavce 2 a § 11
odst. 5 věty prvé tím není dotčeno.
(2) Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud
nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba
trvání majetkových práv, vznikají takovým
zveřejněním výlučná majetková práva k dílu
takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je
měl autor díla, pokud by jeho majetková
práva k dílu ještě trvala.
(3) Právo podle odstavce 2 trvá 25 let od
zveřejnění díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí
obdobně.

právního nástupce, připadají tato majetková
práva státu. Ustanovení odstavce 2 věty
druhé a třetí platí obdobně.
(4) Ustanovení tohoto zákona o autorovi
platí, pokud nevyplývá z jejich povahy jinak,
i pro jeho dědice, popřípadě pro stát,
připadne-li mu dědictví podle odstavců 2
a 3.
§ 27
(1) Majetková práva trvají, pokud není dále
stanoveno jinak, po dobu autorova života
a 70 let po jeho smrti.
(2) Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo
spoluautorů, počítá se doba trvání
majetkových práv od smrti spoluautora,
který ostatní přežil.
(3) Majetková práva k dílu anonymnímu
a pseudonymnímu trvají 70 let od
oprávněného zveřejnění díla. Je-li pravé
jméno autora díla anonymního nebo
pseudonymního obecně známo nebo se
autor takového díla veřejně prohlásí (§ 7
odst. 2) v průběhu doby podle věty prvé,
řídí se trvání majetkových práv k takovému
dílu podle odstavce 1, a jde-li o dílo
spoluautorů, i podle odstavce 2. Ustanovení
tohoto odstavce se použije i na kolektivní
dílo (§ 59), s výjimkou případů, kdy autoři,
kteří dílo jako takové vytvořili, jsou u díla
nebo na díle při jeho zpřístupnění veřejnosti
jako autoři označeni; v takových případech
se trvání majetkových práv ke kolektivnímu
dílu řídí ustanovením odstavce 1 nebo 2.
(4) U díla, u něhož není pro počítání doby
trvání majetkových práv rozhodná smrt
autora a které nebylo zveřejněno během 70
let od jeho vytvoření, majetková práva
uplynutím této doby zanikají.
(5) Doba trvání majetkových práv k dílu
audiovizuálnímu se počítá od smrti poslední
přeživší z následujících osob: režisér, autor
scénáře, autor dialogů a skladatel hudby
zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním
díle.
(6) Je-li pro počítání doby trvání
majetkových práv rozhodné zveřejnění díla
a dílo se zveřejňuje po určitou dobu ve
svazcích, dílech, na pokračování nebo
v řadách, počítá se doba trvání majetkových
práv pro každou takovou část díla
samostatně.
(7) Doba trvání majetkových práv se počítá
vždy od prvého dne roku následujícího po
roce, v němž došlo k události rozhodné pro
její počítání.

§ 29
(1) Výjimky a omezení práva autorského lze
uplatnit pouze ve zvláštních případech
stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy,
pokud takové užití díla není v rozporu
s běžným způsobem užití díla a ani jím
nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné
zájmy autora.
(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou
licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence
pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro
dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro
fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence
pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c),
se vztahují pouze na dílo zveřejněné.
§ 30
Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se
nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické
osoby, jehož účelem není dosažení přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, nestanoví-li tento
zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten,
kdo pro svou osobní potřebu zhotoví
záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu
díla.
(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak,
užitím podle tohoto zákona je užití
počítačového programu či elektronické
databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby
či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby včetně
zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro
takovou potřebu; stejně je užitím podle
tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či
napodobeniny
díla
architektonického
stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby
či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a)
a pořízení záznamu audiovizuálního díla při
jeho provozování ze záznamu nebo jeho
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nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se
dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla
a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten,
kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla
citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b)
dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty
za středníkem platí obdobně.

přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické
osoby.
(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla
výtvarného zhotovená pro osobní potřebu
fyzické osoby podle odstavce 1 musí být
jako taková vždy zřetelně označena.
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla
výtvarného zhotovená pro osobní potřebu
fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být
použita k jinému než tam uvedenému účelu.
(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou
odstavcem 1 dotčena.

(–)
§ 40
(1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně
zasaženo nebo jehož právu hrozí
neoprávněný zásah, může se domáhat
zejména
a) určení svého autorství,
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně
hrozícího opakování, nebo neoprávněného
zásahu do svého práva, zejména zákazu
neoprávněné
výroby,
neoprávněného
obchodního odbytu, neoprávněného dovozu
nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny
či napodobeniny díla, neoprávněného
sdělování
díla
veřejnosti,
jakož
i neoprávněné propagace, včetně inzerce
a jiné reklamy,
c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu
neoprávněného
užití,
o
původu
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či
napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu
jejího neoprávněného užití, o její ceně,
o ceně služby, která s neoprávněným užitím
díla souvisí, a o osobách, které se
neoprávněného užití díla účastní, včetně
osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny
či napodobeniny díla určeny za účelem
jejich poskytnutí třetí osobě; práva na
informace podle tohoto ustanovení se autor
může domáhat vůči osobě, která do jeho
práva neoprávněně zasáhla nebo je
neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči
osobě, která
1. má nebo měla v držení neoprávněně
zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu
díla za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského
nebo
obchodního
prospěchu,
2. využívá nebo využívala za účelem
přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu službu, která
neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do
práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje
nebo ohrožovala,
3. poskytuje nebo poskytovala za účelem
přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu službu
užívanou při činnostech, které neoprávněně

§ 30a
Rozmnožování na papír nebo na podobný
podklad
(1) Do práva autorského nezasahuje
a) fyzická osoba, která pro svou osobní
potřebu,
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která pro svou vlastní vnitřní
potřebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní
potřebu fyzické osoby,
d) ten, kdo na objednávku pro vlastní
vnitřní potřebu právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby
zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na
papír nebo podobný podklad fotografickou
technikou
nebo
jiným
postupem
s podobnými účinky, s výjimkou případu,
kdy jde o vydaný notový záznam díla
hudebního či hudebně dramatického, a v
případech podle písmen c) a d) řádně a včas
platí odměnu podle § 25.
(2) Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí
obdobně.
§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten,
kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze
zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla
pro účely kritiky nebo recenze vztahující se
k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby
a takové užití bude v souladu s poctivými
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném
konkrétním účelem,
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,
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odměny, která by byla obvyklá za získání
takové licence v době neoprávněného
nakládání s dílem. Výše bezdůvodného
obohacení vzniklého na straně toho, kdo
neoprávněně nakládal s dílem, aniž by
k tomu získal potřebnou licenci, činí
dvojnásobek odměny, která by byla za
získání takové licence obvyklá v době
neoprávněného nakládání s dílem.

zasahují do práva autora nebo je
neoprávněně ohrožují, anebo
4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1,
2 nebo 3 jako osoba, která se účastní
pořízení,
výroby
nebo
distribuce
rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo
poskytování služeb, které neoprávněně
zasahují do práva autora nebo je
neoprávněně ohrožují,
d) odstranění následků zásahu do práva,
zejména
1. stažením neoprávněně zhotovené
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo
zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43
odst. 2 z obchodování nebo jiného užití,
2. stažením z obchodování a zničením
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či
napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku
nebo součástky podle § 43 odst. 2,
3. zničením neoprávněně zhotovené
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo
zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43
odst. 2,
4. zničením nebo odstraněním materiálů
a nástrojů použitých výlučně nebo převážně
k
výrobě
neoprávněně
zhotovené
rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo
zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43
odst. 2,
e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění
za způsobenou nemajetkovou újmu,
zejména
1. omluvou,
2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se
přiznání jiného zadostiučinění nejevilo
postačujícím;
výši
peněžitého
zadostiučinění určí soud, který přihlédne
zejména k závažnosti vzniklé újmy a k
okolnostem, za nichž k zásahu do práva
došlo; tím není vyloučena dohoda
o narovnání,
f) zákazu poskytování služby, kterou
využívají třetí osoby k porušování nebo
ohrožování práva autora.
(2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí
být přiměřené závažnosti porušení práva
a musí být přihlédnuto k zájmům třetích
osob, zejména spotřebitelů a osob
jednajících v dobré víře.
(3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno,
může soud přiznat v rozsudku právo
uveřejnit rozsudek na náklady účastníka,
který ve sporu neuspěl, a podle okolností
určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.
(4) Právo na náhradu škody a na vydání
bezdůvodného obohacení podle zvláštních
právních předpisů zůstává nedotčeno; místo
skutečně ušlého zisku se autor může
domáhat náhrady ušlého zisku ve výši

§ 41
Udělí-li autor jiné osobě výhradní oprávnění
k výkonu práva dílo užít, nebo je-li této
osobě toto oprávnění nebo výkon
majetkových práv k dílu svěřen ze zákona,
má právo se domáhat nároků podle § 40
odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a 4 pouze
osoba, jejíž takto smluvně nebo zákonem
nabyté výhradní oprávnění bylo ohroženo
nebo porušeno; právo autora domáhat se
ostatních nároků, jakož i v této souvislosti
nároku podle § 40 odst. 3 zůstává
nedotčeno.
§ 42
(1) Autor může požadovat od celních
orgánů a orgánů vykonávajících státní
statistickou službu informace o obsahu
a rozsahu dovozu nebo přijetí zboží, které
a) je rozmnoženinou jeho díla nebo
zvukovým, zvukově obrazovým nebo jiným
záznamem takového díla,
b) má k pořízení takové rozmnoženiny
sloužit jako nosič (nenahraný nosič),
c) je přístrojem k zhotovení zvukových,
zvukově obrazových nebo jiných záznamů
nebo tiskové rozmnoženiny, anebo
d) je zařízením, výrobkem nebo součástkou
podle § 43 odst. 2,
a nahlížet do celních a statistických
dokumentů v rozsahu nezbytném k tomu,
aby zjistil, zda dovoz nebo přijetí takového
zboží k užití na území celé České republiky
jsou oprávněné podle tohoto zákona, nebo
aby zjistil údaje rozhodné pro uplatnění
práv z tohoto zákona vyplývajících.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně
i při vývozu nebo při odeslání zboží.
(3) Informace podle odstavců 1 a 2 může
požadovat také příslušný kolektivní správce,
jakož i právnická osoba oprávněná hájit
zájmy autorů, nebo osoby, kterým ze zákona
přísluší oprávnění k výkonu majetkových
práv k dílu (§ 58) nebo ze smlouvy výhradní
oprávnění.
(–)
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kolektivními
díly,
se
považují
za
zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem
vytvořena na objednávku; objednatel se
v
takovém
případě
považuje
za
zaměstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato
díla nevztahuje.
(8) Práva a povinnosti podle odstavců 1 až 6
zůstávají skončením právního vztahu podle
odstavce 1, popřípadě podle odstavce 7
nedotčena.
(9) V případě agenturního zaměstnání se
pro
účely
tohoto
ustanovení
za
zaměstnavatele považuje zaměstnavatel,
u kterého zaměstnanec agentury práce
dočasně vykonává práci podle pracovní
smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti,
není-li mezi agenturou práce a takovým
zaměstnavatelem dohodnuto jinak.
(10) Ustanovení odstavců 1 až 6 a odstavce
8 platí obdobně pro díla vytvořená ke
splnění povinností vyplývajících ze vztahu
mezi společností a autorem, který je
statutárním
orgánem
nebo
členem
statutárního či jiného orgánu společnosti
anebo společníkem veřejné obchodní
společnosti či komplementářem komanditní
společnosti; obchodní společnost se v
takovém
případě
považuje
za
zaměstnavatele. Předchozí věta se použije
obdobně i u jiných právnických osob a
autorů, kteří jsou jejich orgány či členy
orgánů. Ustanovení § 61 se na díla vzniklá
podle tohoto odstavce nevztahuje.

§ 58
Zaměstnanecké dílo
(1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel
vykonává svým jménem a na svůj účet
autorova majetková práva k dílu, které
autor vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního či
služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z
pracovního vztahu mezi družstvem a jeho
členem
(zaměstnanecké
dílo).
Zaměstnavatel může právo výkonu podle
tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze
se svolením autora, ledaže se tak děje při
prodeji podniku nebo jeho části.
(2) Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele,
který byl oprávněn vykonávat majetková
práva k zaměstnaneckému dílu a který
nemá právního nástupce, nabývá oprávnění
k výkonu těchto práv autor.
(3) Nevykonává-li zaměstnavatel majetková
práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo
je vykonává nedostatečně, má autor právo
požadovat, aby mu zaměstnavatel za
obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže
existuje na straně zaměstnavatele závažný
důvod k jejímu odmítnutí.
(4)
Autorova
osobnostní
práva
k
zaměstnaneckému
dílu
zůstávají
nedotčena.
Vykonává-li
zaměstnavatel
majetková práva k zaměstnaneckému dílu,
má se za to, že autor svolil ke zveřejnění,
úpravám, zpracování včetně překladu,
spojení s jiným dílem, zařazení do díla
souborného, jakož i k tomu, aby uváděl
zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým
jménem, ledaže je sjednáno jinak.
(5) Není-li 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.
(6) Není-li sjednáno jinak, má autor
zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli
právo na přiměřenou dodatečnou odměnu,
jestliže 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; toto ustanovení se
nepoužije na díla uvedená v odstavci 7, ať
jsou díly zaměstnaneckými, či se za ně
považují, ledaže je sjednáno jinak.
(7) Počítačové programy a databáze, jakož
i
kartografická
díla,
která
nejsou

§ 59
Kolektivní dílo
(1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož
tvorbě se podílí více autorů, které je
vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické
nebo právnické osoby a uváděno na
veřejnost pod jejím jménem, přičemž
příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou
schopny samostatného užití.
(2) Kolektivní díla se považují za
zaměstnanecká díla podle § 58 i tehdy, bylali vytvořena na objednávku; objednatel se
v
takovém
případě
považuje
za
zaměstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato
díla nevztahuje.
(3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně
užitá nejsou dílem kolektivním.
§ 60
Školní dílo
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení
mají za obvyklých podmínek právo na
uzavření licenční smlouvy o užití školního
díla (§ 35 odst. 3). Odpírá- -li autor takového
díla udělit svolení bez závažného důvodu,
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členové orchestru, sboru, tanečního
souboru nebo jiného uměleckého tělesa,
zastupuje tyto výkonné umělce jejich
jménem a na jejich účet umělecký vedoucí
tělesa jako společný zástupce. Umělecký
vedoucí tělesa není společným zástupcem,
určí-li většina členů uměleckého tělesa jako
společného
zástupce
jinou
osobu;
k platnosti plné moci se vyžaduje písemná
forma a podpis většiny členů uměleckého
tělesa.
(2) Ustanovení odstavce 1 o společném
zástupci neplatí pro výkonného umělce –
sólistu, dirigenta a režiséra divadelního
představení; tím není dotčeno právo těchto
osob být společným zástupcem výkonných
umělců.

mohou se tyto osoby domáhat nahrazení
chybějícího projevu jeho vůle u soudu.
Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor
školního díla své dílo užít či poskytnout
jinému licenci, není-li to v rozporu
s oprávněnými zájmy školy nebo školského
či vzdělávacího zařízení.
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení
jsou oprávněny požadovat, aby jim autor
školního díla z výdělku jím dosaženého
v souvislosti s užitím díla či poskytnutím
licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl
na úhradu nákladů, které na vytvoření díla
vynaložily, a to podle okolností až do jejich
skutečné výše; přitom se přihlédne k výši
výdělku dosaženého školou nebo školským
či vzdělávacím zařízením z užití školního
díla podle odstavce 1.

§ 69
Obsah práva výkonného umělce
Právo výkonného umělce zahrnuje výlučná
práva osobnostní (§ 70) a výlučná práva
majetková (§ 71).

§ 61
Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní
dílo
(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě
smlouvy o dílo (dílo vytvořené na
objednávku), platí, že autor poskytl licenci
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li
sjednáno jinak. K užití díla nad rámec
takového účelu je objednatel oprávněn
pouze na základě licenční smlouvy,
nevyplývá-li z tohoto zákona jinak.
(2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo
vytvořené na objednávku užít a poskytnout
licenci jinému, není-li to v rozporu
s oprávněnými zájmy objednatele.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně
pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím
ve veřejné soutěži (soutěžní dílo).

§ 70
Osobnostní práva výkonného umělce
(1) Výkonný umělec má právo rozhodnout
o zveřejnění svého uměleckého výkonu.
(2) Sólista, vytváří-li výkon sám, a dirigent,
sbormistr, divadelní režisér a sólista,
vytváří-li výkon spolu s členy uměleckého
tělesa, má právo rozhodnout, zda a jakým
způsobem má být jeho jméno uvedeno při
zveřejnění a dalším užití jeho výkonu.
Výkonným
umělcům
jako
členům
uměleckého tělesa přísluší právo podle
předchozí věty pouze ve vztahu ke
společnému
jménu
(společnému
pseudonymu), pod kterým výkon společně
vytvářejí; tím není vyloučena dohoda
o uvedení jména podle předchozí věty.
(3) Výkonnému umělci však nepřísluší
právo podle odstavce 2 v případech
odůvodněných způsobem užití výkonu.
(4) Výkonný umělec má právo na ochranu
před každým znetvořením, zkomolením
nebo jinou změnou svého výkonu, která by
byla na újmu jeho pověsti; výkonní umělci
podle § 68 odst. 1 jsou povinni brát na sebe
přiměřený vzájemný ohled.

(–)
§ 67
Umělecký výkon a výkonný umělec
(1) Umělecký výkon je výkon herce,
zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta,
sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která
hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak
provádí umělecké dílo a výtvory tradiční
lidové kultury. Za umělecký výkon se
považuje též výkon artisty, aniž jím provádí
umělecké dílo.
(2) Výkonný umělec je fyzická osoba, která
umělecký výkon vytvořila.

§ 71
Majetková práva výkonného umělce
(1) Výkonný umělec má právo svůj
umělecký výkon užít v původní nebo jiným
zpracované či jinak změněné podobě
a udělit jinému smlouvou oprávnění
k výkonu tohoto práva; jiný může umělecký
výkon užít bez udělení takového oprávnění

§ 68
Společný zástupce výkonných umělců
(1) Při nakládání s právy k výkonům
vytvořeným společně při provedení téhož
díla více výkonnými umělci, jako jsou
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dříve, než budou vypořádány i nároky
z takového porušení vzniklé.

pouze v případech stanovených tímto
zákonem.
(2) Právem umělecký výkon užít je
a) právo na vysílání a jiné sdělování živého
výkonu veřejnosti,
b) právo na záznam živého výkonu,
c) právo na rozmnožování zaznamenaného
výkonu,
d) právo na rozšiřování rozmnoženin
zaznamenaného výkonu,
e) právo na pronájem rozmnoženin
zaznamenaného výkonu,
f) právo na půjčování rozmnoženin
zaznamenaného výkonu,
g) právo na sdělování zaznamenaného
výkonu veřejnosti.
(3) Výkonný umělec má právo na odměnu v
souvislosti
s
rozmnožováním
jeho
zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu
obdobně podle § 25.

§ 73
Trvání majetkových práv výkonného umělce
Majetková práva výkonného umělce trvají
50 let od vytvoření výkonu. Je-li však v této
době zveřejněn záznam tohoto výkonu,
zanikají práva výkonného umělce až za 50
let od takového zveřejnění.
(–)
§ 88
Vymezení pojmu
Databází je pro účely tohoto zákona soubor
nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků,
systematicky nebo metodicky uspořádaných
a individuálně přístupných elektronickými
nebo jinými prostředky, bez ohledu na
formu jejich vyjádření.

§ 72
Úplatná zákonná licence
(1) Do práva výkonného umělce nezasahuje,
kdo užije umělecký výkon zaznamenaný na
zvukový záznam vydaný k obchodním
účelům vysíláním rozhlasem nebo televizí,
přenosem rozhlasového nebo televizního
vysílání; výkonnému umělci však přísluší
právo na odměnu za takové užití. Toto
právo může výkonný umělec vykonávat
pouze
prostřednictvím
příslušného
kolektivního správce.
(2)
Zvukovým
záznamem
vydaným
k obchodním účelům se pro účely tohoto
ustanovení rozumí zvukový záznam, jehož
rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem,
nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován
podle § 18 odst. 2.
(3) Do práva výkonného umělce však
zasahuje ten, kdo před užitím způsobem
uvedeným v odstavci 1 neuzavře
s příslušným kolektivním správcem
smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za
takové užití a způsob jejího placení.
(4) Do práva výkonného umělce zasahuje
i ten, komu příslušný kolektivní správce
zakázal další užití výkonu způsobem
uvedeným v odstavci 1, protože je vůči
němu v prodlení se zaplacením odměny za
takový způsob užití a tuto odměnu nezaplatí
ani v dodatečné třicetidenní lhůtě za tím
účelem
mu
kolektivním
správcem
poskytnuté. Neomezí-li kolektivní správce
takový zákaz na kratší dobu, trvá zákaz až
do doby, kdy bude závazek zaplatit odměnu
splněn nebo jinak zanikne; dojde-li
k porušení zákazu, neskončí však bez
souhlasu kolektivního správce trvání zákazu

§ 88a
(1) Zvláštní práva k databázi (§ 90) přísluší
pořizovateli databáze, pokud pořízení,
ověření nebo předvedení obsahu databáze
představuje kvalitativně nebo kvantitativně
podstatný vklad bez ohledu na to, zda
databáze nebo její obsah jsou předmětem
autorskoprávní nebo jiné ochrany.
(2) Každý nový kvalitativně nebo
kvantitativně podstatný vklad do databáze
spočívající v doplnění, zkrácení či jiných
úpravách má za následek nový běh trvání
práva podle § 93.
§ 89
Pořizovatel databáze
Pořizovatel databáze je fyzická nebo
právnická osoba, která na svou odpovědnost
pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího
podnětu učiní jiná osoba.
§ 90
Obsah zvláštního práva pořizovatele
databáze
(1) Pořizovatel databáze má právo na
vytěžování nebo na zužitkování celého
obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo
kvantitativně podstatné části a právo udělit
jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
(2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí
trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu
databáze nebo jeho podstatné části na jiný
podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo
jakýmkoli způsobem.
(3) Zužitkováním podle odstavce 1 se
rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění
veřejnosti celého obsahu databáze nebo
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jeho
podstatné
části
rozšiřováním
rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line
nebo jinými způsoby přenosu.
(4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny
(§ 16) databáze není vytěžování podle
odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3.
(5) Opakované a systematické vytěžování
nebo zužitkování nepodstatných částí
obsahu databáze a jiné jednání, které není
běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným
zájmům pořizovatele databáze, není
dovoleno.
(6) Právo pořizovatele databáze je
převoditelné.

§ 107
Ustanovení závěrečná
(1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na
díla autorů a umělecké výkony výkonných
umělců, kteří jsou státními občany České
republiky, ať byly vytvořeny nebo
zveřejněny kdekoli.
(2) Na díla a umělecké výkony cizích
státních příslušníků a osob bez státní
příslušnosti vztahují se ustanovení tohoto
zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána a které byly
vyhlášeny ve Sbírce zákonů České
republiky, a není-li jich, je-li zaručena
vzájemnost.
(3) Není-li splněna žádná z podmínek
uvedených v odstavci 2, vztahuje se tento
zákon na díla autorů a výkony výkonných
umělců, kteří nejsou státními občany České
republiky, byla-li poprvé v České republice
zveřejněna, anebo má-li zde autor či
výkonný umělec bydliště.
(4) Trvání práva u děl cizích státních
příslušníků nemůže být delší než ve státu
původu díla.
(5) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na
zvukové záznamy výrobců zvukových
záznamů, kteří mají na území České
republiky bydliště nebo sídlo; na zvukové
záznamy zahraničních výrobců zvukových
záznamů se vztahují za přiměřeného použití
ustanovení odstavců 2 a 3.
(6) Na zvukově obrazové záznamy,
rozhlasové a televizní vysílání, zveřejněná
volná díla podle § 28 odst. 2, díla vydaná
nakladatelem podle § 87 a databáze podle
§ 88 platí ustanovení odstavce 5 obdobně.

§ 91
Omezení zvláštního práva pořizovatele
databáze
Do práva pořizovatele databáze, která byla
zpřístupněna
jakýmkoli
způsobem
veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel,
který
vytěžuje
nebo
zužitkovává
kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné
části obsahu databáze nebo její části, a to
k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento
uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně,
nikoli systematicky či opakovaně, a bez
újmy oprávněných zájmů pořizovatele
databáze, a že nezpůsobuje újmu autorovi
ani nositeli práv souvisejících s právem
autorským k dílům nebo jiným předmětům
ochrany obsaženým v databázi.
§ 92
Bezúplatné zákonné licence
Do práva pořizovatele jím zpřístupněné
databáze též nezasahuje oprávněný uživatel,
který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou
část obsahu databáze
a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30
odst. 3 zůstává nedotčeno,
b) pro účely vědecké nebo vyučovací,
uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném
sledovaným nevýdělečným účelem, a
c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo
správního či soudního řízení.
§ 93
Trvání zvláštního práva pořizovatele
k databázi
Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá
15 let od pořízení databáze. Je-li však v této
době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní
právo pořizovatele databáze za 15 let od
prvního takového zpřístupnění.
(–)
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