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AUTORSKÉ PRÁVO - PROČ? 

• S autorským právem se setkáváme všude 

• Nikoliv pouze kreativní odvětví (kultura) a právníci, zasahuje do všech oborů

• Původ, motivace, moderní technologie jako výzva autorskému právu



AUTORSKÉ PRÁVO PRO BUSINESS

• Pro kreativní odvětví (nakladatelství, hudba, film apod.) –

• Autorskoprávní ochrana: umělecká nebo vědecká díla (hudební nahrávky, film)

• Ochrana software, databází

• X průmyslověprávní ochrana, známkoprávní ochrana, design

• Autorskoprávní aspekty reklamy (webové stránky, letáky, prezentace na 
veletrzích….)

• Publikační aktivity (články v tisku, fotografie atd.) 

• Zaměstnanecké dílo, školní dílo 



ZÁKLADNÍ POVĚDOMÍ O AUTORSKOPRÁVNÍ 
ÚPRAVĚ JE NEZBYTNÉ!

+ potřeba uvažovat i národní úpravu v jednotlivých zemích, se kterými je 
společnost ve styku! 



ZÁKON Č. 121/2000 SB., 
AUTORSKÝ ZÁKON 

• Dostupný např. na https://www.mkcr.cz/autorsky-zakon-49.html (i v překladu 
do ENG) 

• Pozadí, související předpisy

• Mezinárodní dohody týkající se autorského práva 

• Bern Convention, Rome Convention, WIPO Internet Treaties, TRIPS

• Právní řád Evropské unie (směrnice, nařízení atp.) 

https://www.mkcr.cz/autorsky-zakon-49.html


ČESKÉ AUTORSKÉ PRÁVO

• Zákon č. 121/2000 Sb, autorský zákon (ve znění pozdějších předpisů)

• Autorské právo 

• Související práva (práva výkonných umělců, výrobců zvukových a 
audiovizuálních záznamů) 

• Sui generis databázová ochrana



ZÁKLADNÍ INFO

• Práva: osobnostní a majetková

• Ochrana: řídí se neformálním principem, není nic potřeba registrovat, vzniká 
automaticky 

• Trvání:

• 70 po smrti autora (pro autorská práva) 

• 50 let pro práva související (70 let pro zvukové záznamy) 

• Su generis databázová práva – 15 let 



SPECIFICKÁ DÍLA 

• Zaměstnanecká díla 

• Školní díla

• Dílo na objednávku (s nehmotným výsledkem) 

• Počítačové programy

• Audiovizuální díla 



• Licenční smlouvy (dohody) 

• Od roku 2014 nová úprava – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• Výjimky a omezení autorského práva 

• Rozmnoženina pro osobní potřebu

• Citace

• Ochrana proti rušení autorského práva (civilní žaloba, správní delikt) 

• Autorskoprávní výhrada 

• Kolektivní správa (sdělování díla veřejnosti, autorskoprávní poplatky) 

• OSA, Intergram, DILIA… 

• Nezávislý správce práv



„STÁHNU SI TO Z INTERNETU…“

• Užívání autorských textů, hudby nebo fotografií na internetu (webové 
prezentace) 

• Přebírání textu, překlady

• Bezplatně? Veřejné licence (Creative Commons, GNU)

• ! Kopírování obchodních podmínek nebo smluv

• Využití známého díla k reklamě (+ nekalá soutěž) 

• ! software



DĚKUJI ZA POZORNOST! 
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