
ZÁKON 
č. 121/2000 Sb. 
ze dne 7. dubna 2000 

 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem  autorským a o zm ěně n ěkterých zákon ů 

(autorský zákon) 
 

Změna: 81/2005 Sb. 
Změna: 61/2006 Sb. 
Změna: 216/2006 Sb. 
  
 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

 Tento zákon zapracovává p říslušné p ředpisy Evropských spole čenství 1) a upravuje 
  
a) práva autora k jeho autorskému dílu, 
  
b) práva související s právem autorským:1. práva vý konného um ělce k jeho um ěleckému výkonu, 
2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 
3. právo výrobce zvukov ě obrazového záznamu k jeho záznamu, 
4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k  jeho vysílání, 
5. právo zve řejnitele k dosud nezve řejn ěnému dílu, k n ěmuž uplynula doba trvání majetkových práv, 
6. právo nakladatele na odm ěnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vyd aného díla pro 
osobní pot řebu, 
  
c) právo po řizovatele k jím po řízené databázi, 
  
d) ochranu práv podle tohoto zákona, 
  
e) kolektivní správu práv autorských a práv souvise jících s právem autorským. 
  

HLAVA I 
 

PRÁVO AUTORSKÉ 
 

 DÍL 1 
 

 P ředmět práva autorského 
 

 § 2 
 

 Autorské dílo 
 

 (1) P ředmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo v ědecké, 
které je jedine čným výsledkem tv ůr čí činnosti autora a je vyjád řeno v jakékoli objektivn ě 
vnímatelné podob ě v četn ě podoby elektronické, trvale nebo do časn ě, bez ohledu na jeho rozsah, 
účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjád řené řečí nebo písmem, 
dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebn ě dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimick é, 
dílo fotografické a dílo vyjád řené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuáln í, jako je dílo 
kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malí řské, grafické a socha řské, dílo 
architektonické v četn ě díla urbanistického, dílo užitého um ění a dílo kartografické. 
  
 (2) Za dílo se považuje též po číta čový program, je-li p ůvodní v tom smyslu, že je 
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, kte rá je zp ůsobem výb ěru nebo uspo řádáním obsahu 
autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž sou části jsou systematicky nebo metodicky uspo řádány 
a jednotliv ě zp řístupn ěny elektronicky či jiným zp ůsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro 
stanovení zp ůsobilosti po číta čového programu a databáze k ochran ě se neuplat ňují. Fotografie a 
dílo vyjád řené postupem podobným fotografii, které jsou p ůvodní ve smyslu v ěty první, jsou 
chrán ěny jako dílo fotografické. 
  
 (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokon čené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, 



včetn ě názvu a jmen postav, pokud spl ňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 , jde-li 
o p ředměty práva autorského v n ěm uvedené. 
  
 (4) P ředmětem práva autorského je také dílo vzniklé tv ůr čím zpracováním díla jiného, 
včetn ě p řekladu díla do jiného jazyka. Tím není dot čeno právo autora zpracovaného nebo 
přeloženého díla. 
  
 (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava neb o jiný soubor 
nezávislých d ěl nebo jiných prvk ů, který zp ůsobem výb ěru nebo uspo řádáním obsahu spl ňuje podmínky 
podle odstavce 1, je dílem souborným. 
  
 (6) Dílem podle tohoto zákona není zejména nám ět díla sám o sob ě, denní zpráva nebo jiný 
údaj sám o sob ě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, v ědecká teorie, matematický a obdobný 
vzorec, statistický graf a podobný p ředmět sám o sob ě. 
  

 § 3 
 

 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve ve řejném zájmu 
 

 Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na 
  
a) ú řední dílo, jímž je právní p ředpis, rozhodnutí, ve řejná listina, ve řejn ě p řístupný rejst řík a 
sbírka jeho listin, jakož i ú řední návrh ú ředního díla a jiná p řípravná ú řední dokumentace, 
včetn ě ú ředního p řekladu takového díla, sn ěmovní a senátní publikace, pam ětní knihy obecní 
(obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky ú zemní samosprávy a jiná taková díla, u nichž 
je ve řejný zájem na vylou čení z ochrany, 
  
b) výtvory tradi ční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecn ě známo a nejde-li o dílo 
anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové  dílo lze jen zp ůsobem nesnižujícím jeho 
hodnotu. 
  

 § 4 
 

 Zve řejn ění a vydání díla 
 

 (1) Prvním oprávn ěným ve řejným p řednesením, provedením, p ředvedením, vystavením, vydáním 
či jiným zp řístupn ěním ve řejnosti je dílo zve řejn ěno. 
  
 (2) Zahájením oprávn ěného ve řejného rozši řování rozmnoženin je dílo vydáno. 
  

 DÍL 2 
 

 Autorství 
  

 § 5 
 

 Autor 
  

 (1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvo řila. 
  
 (2) Autorem díla souborného je fyzická osoba, kter á je tv ůr čím zp ůsobem vybrala nebo 
uspo řádala; tím nejsou dot čena práva autor ů d ěl do souboru za řazených. 
  

 § 6 
 

 Zákonná domn ěnka autorství 
 

 Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno j e obvyklým zp ůsobem uvedeno na díle nebo 
je u díla uvedeno v rejst říku p ředmět ů ochrany vedeném p říslušným kolektivním správcem, není-li 
prokázán opak; to neplatí v p řípadech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto  uvedeným. Toto 
ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pse udonymem, pokud autorem p řijatý pseudonym 
nevzbuzuje pochybnosti o autorov ě totožnosti. 
  

 § 7 
 

 Anonym a pseudonym 
 

 (1) Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projev u jeho v ůle zve řejn ěno bez udání jména 
(dílo anonymní), pop řípad ě pod krycím jménem nebo pod um ěleckou zna čkou (dílo pseudonymní), není 
dovoleno bez jeho souhlasu prozradit. 
  



 (2) Dokud se autor díla anonymního nebo díla pseud onymního ve řejn ě neprohlásí, zastupuje 
autora p ři výkonu a ochran ě práv autorských k dílu vlastním jménem a na jeho ú čet osoba, která 
dílo zve řejnila, není-li prokázán opak; ve řejného prohlášení autora není t řeba, je-li jeho pravé 
jméno obecn ě známo. 
  

 § 8 
 

 Spoluauto ři 
  

 (1) Právo autorské k dílu, které vzniklo spole čnou tv ůr čí činností dvou nebo více autor ů 
do doby dokon čení díla jako dílo jediné (dílo spoluautor ů), p řísluší všem spoluautor ům spole čně a 
nerozdíln ě. Na újmu vzniku díla spoluautor ů není, lze-li výsledky tv ůr čí činnosti jednotlivých 
spoluautor ů do díla odlišit, pokud tyto nejsou zp ůsobilé samostatného užití. 
  
 (2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla p řisp ěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady 
technické, administrativní nebo odborné povahy nebo  poskytnutím dokumenta čního nebo technického 
materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podn ět. 
  
 (3) Z právních úkon ů týkajících se díla spoluautor ů jsou oprávn ěni a povinni všichni 
spoluauto ři spole čně a nerozdíln ě. 
  
 (4) O nakládání s dílem spoluautor ů rozhodují spoluauto ři jednomysln ě. Brání-li jednotlivý 
autor bez vážného d ůvodu nakládání s dílem spoluautor ů, mohou se ostatní spoluauto ři domáhat 
nahrazení chyb ějícího projevu jeho v ůle soudem. Domáhat se ochrany práva autorského k dí lu 
spoluautor ů p řed ohrožením nebo porušením m ůže i jednotlivý spoluautor samostatn ě. 
  
 (5) Není-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je p odíl jednotlivých spoluautor ů na 
spole čných výnosech z práva autorského k dílu spoluautor ů úměrný velikosti jejich tv ůr čích 
přísp ěvk ů, a nelze-li tyto p řísp ěvky rozeznat, jsou podíly na spole čných výnosech stejné. 
  

 DÍL 3 
 

 Vznik a obsah práva autorského 
 

 ODDÍL 1 
 

 Obecná ustanovení 
 

 § 9 
 

 Vznik práva autorského 
 

 (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je  dílo vyjád řeno v jakékoli objektivn ě 
vnímatelné podob ě. 
  
 (2) Zni čením v ěci, jejímž prost řednictvím je dílo vyjád řeno, nezaniká právo autorské k 
dílu. 
  
 (3) Nabytím vlastnického práva nebo jiného v ěcného práva k v ěci, jejímž prost řednictvím je 
dílo vyjád řeno, nenabývá se oprávn ění k výkonu práva dílo užít, není-li dohodnuto či nevyplývá-li 
z tohoto zákona jinak. Poskytnutím oprávn ění k výkonu práva dílo užít jiné osob ě z ůstává 
nedot čeno vlastnické právo nebo jiná v ěcná práva k v ěci, jejímž prost řednictvím je dílo 
vyjád řeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zvláštního právního p ředpisu jinak. 
  
 (4) Vlastník či jiný uživatel v ěci, jejímž prost řednictvím je dílo vyjád řeno, není povinen 
tuto v ěc udržovat a chránit p řed zni čením, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zákona jinak. 
  

 § 10 
 

 Obsah práva autorského 
 

 Právo autorské zahrnuje výlu čná práva osobnostní (§ 11) a výlu čná práva majetková (§ 12 a 
násl.). 
  

 ODDÍL 2 
 

 Osobnostní práva 
 

 § 11 
 

 (1) Autor má právo rozhodnout o zve řejn ění svého díla. 



  
 (2) Autor má právo osobovat si autorství, v četn ě práva rozhodnout, zda a jakým zp ůsobem má 
být jeho autorství uvedeno p ři zve řejn ění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorstv í p ři 
takovém užití obvyklé. 
  
 (3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo ud ělit svolení k jakékoli 
změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li ten to zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou 
osobou, nesmí se tak dít zp ůsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na do hled nad pln ěním 
této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nev yplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, 
anebo nelze-li po uživateli spravedliv ě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský do hled 
umožnil. 
  
 (4) Osobnostních práv se autor nem ůže vzdát; tato práva jsou nep řevoditelná a smrtí autora 
zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dot čeno. 
  
 (5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho a utorství 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 m ůže domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, 1a) toto oprávn ění 
mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se m ůže vždy domáhat 
i právnická osoba sdružující autory nebo p říslušný kolektivní správce podle tohoto zákona (§ 9 7). 
  

 ODDÍL 3 
 

 Majetková práva 
 

 § 12 
 

 Právo dílo užít 
 

 (1) Autor má právo své dílo užít v p ůvodní nebo jiným zpracované či jinak zm ěněné podob ě, 
samostatn ě nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a ud ělit jiné osob ě smlouvou 
oprávn ění k výkonu tohoto práva; jiná osoba m ůže dílo užít bez ud ělení takového oprávn ění pouze v 
případech stanovených tímto zákonem. 
  
 (2) Poskytnutím oprávn ění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autoro vi vzniká pouze 
povinnost strp ět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu v yplývajícím ze smlouvy. 
  
 (3) Autor má právo požadovat na vlastníku v ěci, jejímž prost řednictvím je dílo vyjád řeno, 
aby mu ji zp řístupnil, pokud je toho t řeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. T oto 
právo nelze uplatnit v rozporu s oprávn ěnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorov i 
takovou v ěc 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 rozši řování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 
  
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny dí la (§ 15), 
  
d) právo na p ůj čování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 
  
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny  díla (§ 17), 
  
f) právo na sd ělování díla ve řejnosti (§ 18), zejména1. právo na provozování díla  živ ě nebo ze 
záznamu a právo na p řenos provozování díla (§ 19 a 20), 
2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 
3. právo na p řenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 
4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23). 
  
 (5) Zp ůsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro ú čely tohoto zákona vymezují v 
ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným zp ůsobem než zp ůsoby uvedenými v odstavci 4. 
  

 § 13 
 

 Rozmnožování 
  

 (1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování do časných nebo trvalých, p římých nebo 
nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prost ředky a v jakékoli form ě. 
  
 (2) Dílo se rozmnožuje zejména ve form ě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, 



obrazové nebo zvukov ě obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve f ormě jiné trojrozm ěrné 
rozmnoženiny anebo ve form ě elektronické zahrnující vyjád ření analogové i digitální. 
  

 § 14 
 

 Rozši řování 
  

 (1) Rozši řováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí z přístup ňování díla v hmotné 
podob ě prodejem nebo jiným p řevodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmno ženin ě díla, 
včetn ě jejich nabízení za tímto ú čelem. 
  
 (2) Prvním prodejem nebo jiným prvním p řevodem vlastnického práva k originálu nebo k 
rozmnoženin ě díla v hmotné podob ě, který byl uskute čněn autorem nebo s jeho souhlasem na území 
členského státu Evropských spole čenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodá řském 
prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo ro zmnoženin ě díla právo autora na rozši řování 
pro území Evropských spole čenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropsk ém hospodá řském 
prostoru vy čerpáno; právo na pronájem díla a právo na p ůj čování díla z ůstává nedot čeno. 
  

 § 15 
 

 Pronájem 
  

 Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozu mí zp řístup ňování díla ve hmotné podob ě 
za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu poskytnutím originálu 
nebo rozmnoženiny díla na dobu ur čitou. 
  

 § 16 
 

 P ůj čování 
  

 P ůj čováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí z přístup ňování díla ve hmotné podob ě 
zařízením p řístupným ve řejnosti nikoli za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo 
obchodního prosp ěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na  dobu ur čitou. 
  

 § 17 
 

 Vystavování 
  

 Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se r ozumí zp řístup ňování díla v hmotné 
podob ě umožn ěním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo ro zmnoženiny díla, zejména díla 
výtvarného, díla fotografického, díla architektonic kého v četn ě díla urbanistického, díla užitého 
umění nebo díla kartografického. 
  

 Sd ělování ve řejnosti 
 

 § 18 
 

 Obecná ustanovení 
 

 (1) Sd ělováním díla ve řejnosti se rozumí zp řístup ňování díla v nehmotné podob ě, živ ě nebo 
ze záznamu, po drát ě nebo bezdrátov ě. 
  
 (2) Sd ělováním díla ve řejnosti podle odstavce 1 je také zp řístup ňování díla ve řejnosti 
způsobem, že kdokoli m ůže mít k n ěmu přístup na míst ě a v čase podle své vlastní volby zejména 
počíta čovou nebo obdobnou sítí. 
  
 (3) Sd ělováním díla ve řejnosti není pouhé provozování za řízení umož ňujícího nebo 
zajiš ťujícího takové sd ělování. 
  
 (4) Sd ělováním díla ve řejnosti podle odstavc ů 1 a 2 nedochází k vy čerpání práva autora na 
sdělování díla ve řejnosti. 
  

 § 19 
 

 Živé provozování a jeho p řenos 
 

 (1) Živým provozováním díla se rozumí zp řístup ňování díla živ ě provád ěného výkonným 
umělcem, zejména živ ě p řednášeného literárního díla, živ ě provád ěného hudebního díla s textem 
nebo bez textu, anebo živ ě scénicky p ředvád ěného díla dramatického nebo hudebn ě dramatického, 
choreografického nebo pantomimického. 
  



 (2) P řenosem živého provozování díla se rozumí sou časné zp řístup ňování živ ě provozovaného 
díla pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umíst ěného mimo prostor živého 
provozování s výjimkou užití díla zp ůsoby podle § 21 až 23. 
  

 § 20 
 

 Provozování ze záznamu a jeho p řenos 
 

 (1) Provozováním díla ze záznamu se rozumí zp řístup ňování díla ze zvukového nebo zvukov ě 
obrazového záznamu pomocí p řístroje, s výjimkou užití díla zp ůsoby podle § 21 až 23. 
  
 (2) P řenosem provozování díla ze záznamu se rozumí sou časné zp řístup ňování díla ze záznamu 
pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného p řístroje umíst ěného mimo prostor provozování ze 
záznamu. 
  

 § 21 
 

 Vysílání rozhlasem nebo televizí 
 

 (1) Vysíláním díla rozhlasem nebo televizí se rozu mí zp řístup ňování díla rozhlasem či 
televizí a jiné takové zp řístup ňování díla jakýmikoli jinými prost ředky sloužícími k ší ření zvuk ů 
nebo obraz ů a zvuk ů nebo jejich vyjád ření bezdrátov ě nebo po drát ě, v četn ě ší ření po kabelu nebo 
vysílání pomocí družice, p ůvodním vysílatelem. 
  
 (2) Družicí se v tomto zákon ě rozumí družice pracující na frekven čních pásmech, která jsou 
  
a) podle zvláštních právních p ředpis ů upravujících telekomunikace vyhrazena pro vysílání  signál ů 
přijímaných ve řejností, nebo 
  
b) vyhrazena pro uzav řenou komunikaci z jednoho bodu do druhého, pokud js ou okolnosti, za kterých 
dochází k individuálnímu p říjmu signálu, srovnatelné s okolnostmi podle písmen e a). 
  
 (3) Vysíláním pomocí družice podle odstavce 1 se r ozumí uvád ění signál ů nesoucích zvuky 
nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjád ření ur čených k p říjmu ve řejností na nep řerušený sd ělovací 
řet ěz sm ěrem na družici a od ní zp ět k zemi pod vedením vysílatele a na jeho odpov ědnost. Jsou-li 
signály, které nesou znaky, zvuky nebo obrazy, zakó dovány, jde o vysílání díla podle odstavce 1, 
jestliže jsou vysílatelem nebo s jeho souhlasem pos kytnuty prost ředky k odkódování. 
  
 (4) Vysíláním díla podle odstavce 1 je i zp řístup ňování díla sou časným, úplným a 
nezměněným p řenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí, uskut ečňuje-li je týž vysílatel. 
  
 (5) Vysílání díla pomocí družice se uskute čňuje na území toho členského státu Evropských 
spole čenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodá řském prostoru, kde jsou signály 
nesoucí zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjád ření ur čené k p říjmu ve řejností uvedeny pod 
vedením vysílatele a na jeho odpov ědnost na nep řerušený sd ělovací řet ěz sm ěrem na družici a od ní 
zpět k zemi. 
  
 (6) Pokud se vysílání pomocí družice uskute čňuje na území takového státu, který 
neposkytuje úrove ň ochrany autorského práva alespo ň srovnatelnou s ochranou podle tohoto zákona, 
považuje se vysílání pomocí družice za uskute čněné na území toho členského státu Evropských 
spole čenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodá řském prostoru, kde 
  
a) je umíst ěna stanice, ze které jsou signály nesoucí zvuky neb o obrazy a zvuky nebo jejich 
vyjád ření ur čené k p říjmu ve řejností p řenášeny na družici, nebo 
  
b) je usazen vysílatel, jestliže nejsou dány skute čnosti uvedené v písmenu a). 
 Právo k vysílání pomocí družice lze uplatnit v ůči osob ě, která provozuje stanici podle 
písmene a), nebo v ůči vysílateli podle písmene b). 
  
 (7) Pokud jsou signály nesoucí zvuky nebo obrazy a  zvuky nebo jejich vyjád ření ur čené k 
příjmu ve řejností uvedeny na sd ělovací řet ěz sm ěrem na družici a od ní zp ět k zemi na území 
takového státu, který neposkytuje úrove ň ochrany autorského práva alespo ň srovnatelnou s ochranou 
podle tohoto zákona, a zárove ň stanice, ze které je p řenos uskute čňován, není na území jiného 
členského státu Evropských spole čenství, vysílání díla pomocí družice se považuje za  uskute čněné 
na území takového členského státu Evropských spole čenství, kde má umíst ěny své řídící orgány 
vysílatel, na jehož podn ět se vysílání uskute čňuje. Práva podle tohoto zákona lze pak uplatnit 
vůči takovému vysílateli. 
  

 § 22 
 

 P řenos rozhlasového nebo televizního vysílání 



 
 (1) P řenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla se rozumí zp řístup ňování díla 
sou časným, úplným a nezm ěněným p řenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrá tov ě nebo po 
drát ě, uskute čňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílán í. 
  
 (2) Kabelovým p řenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla je takový p řenos 
rozhlasového nebo televizního vysílání díla podle o dstavce 1, který se uskute čňuje po kabelu nebo 
mikrovlnným systémem. Ustanovení § 21 odst. 3 v ěty druhé platí obdobn ě. 
  
 (3) Umožn ění p říjmu sou časného, úplného a nezm ěněného rozhlasového nebo televizního 
vysílání na p řijíma čích téže budovy, pop řípad ě komplexu budov k sob ě prostorov ě nebo funk čně 
přináležejících, pomocí spole čných domovních antén se za užití díla nepovažuje za  podmínky, že je 
umožněn p říjem pouze zemského a nezakódovaného analogového vy sílání a spole čný p říjem není 
využíván za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu. 
  

 § 23 
 

 Provozování rozhlasového či televizního vysílání 
 

 Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zp řístup ňování díla 
vysílaného rozhlasem či televizí pomocí p řístroje technicky zp ůsobilého k p říjmu rozhlasového či 
televizního vysílání. Za provozování rozhlasového a  televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 
nepovažuje zp řístup ňování díla pomocí p řístroj ů technicky zp ůsobilých k p říjmu rozhlasového a 
televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování  služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto 
přístroje umíst ěny v prostorách ur čených k soukromému užívání ubytovanými osobami. Za provozování 
rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 o dst. 3 rovn ěž nepovažuje zp řístup ňování díla 
pacient ům při poskytování zdravotní pé če ve zdravotnických za řízeních. 
  

 ODDÍL 4 
 

 Jiná majetková práva 
 

 § 24 
 

 Právo na odm ěnu p ři op ětném prodeji originálu díla um ěleckého 
 

 (1) Je-li originál díla um ěleckého, který jeho autor p řevedl do vlastnictví jiné osoby, 
dále prodáván za kupní cenu, která činí 1 500 EUR a více, a jestliže se takového prodej e jako 
prodávající, kupující nebo zprost ředkovatel ú častní provozovatel galerie, dražebník nebo jiná 
osoba, která soustavn ě obchoduje s um ěleckými díly (dále jen "obchodník"), má autor v sou vislosti 
s každým op ětným (dalším) prodejem díla právo na odm ěnu stanovenou v p říloze k tomuto zákonu. 
  
 (2) Osobou povinnou platit odm ěnu podle odstavce 1 p říslušnému kolektivnímu správci jsou 
prodávající a obchodník spole čně a nerozdíln ě. Kolektivní správce je povinen umožnit povinným 
osobám nahlížet do rejst říku podle § 100 odst. 1 písm. e). 
  
 (3) Originálem díla um ěleckého podle odstavce 1 se rozumí výtvarné dílo, z ejména obraz, 
kresba, malba, koláž, socha, rytina, litografie či jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika, 
sklo a autorský šperk, a to za p ředpokladu, že jsou zhotoveny samotným um ělcem nebo jde o 
rozmnoženiny, které se považují za originál um ěleckého díla. Rozmnoženinami, které se považují za 
originál um ěleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném po čtu 
samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou o číslovány, podepsány nebo um ělcem jinak řádně 
prohlášeny za pravé. Právo na odm ěnu podle odstavce 1 se nevztahuje na díla architekt onická 
vyjád řená stavbou, díla užitého um ění, nespl ňují-li znaky originálu um ěleckého díla, a rukopisy 
skladatel ů a spisovatel ů. 
  
 (4) Právo na odm ěnu podle odstavce 1 se nevztahuje na první op ětný prodej, pokud 
prodávající získal originál um ěleckého díla p římo od autora mén ě než t ři roky p řed takovým 
opětným prodejem a kupní cena originálu díla p ři op ětném prodeji nep řesahuje 10 000 EUR. 
  
 (5) Pro ú čely uplatn ění práva podle odstavce 1 a výpo čtu p říslušné odm ěny se kupní cenou 
rozumí cena bez dan ě z p řidané hodnoty. 
  
 (6) Autor a kolektivní správce mají právo na jakou koli informaci od obchodníka, která je 
nezbytná pro zajišt ění platby odm ěny podle odstavce 1, a to po dobu t ří let od uskute čnění 
prodeje. Obchodník, který se podle odstavce 1 ú častní prodeje originálu díla um ěleckého, je 
povinen oznámit takový prodej p říslušnému kolektivnímu správci nejpozd ěji do konce m ěsíce ledna 
kalendá řního roku následujícího po roce, v n ěmž se prodej uskute čnil. Oznámení podle 
předcházející v ěty musí obsahovat specifikaci prodaných originál ů uměleckých d ěl a informaci o 
skute čné prodejní cen ě. Odm ěna je splatná na základ ě vyú čtování kolektivního správce ve lh ůt ě, 
která nesmí být kratší než 30 dn ů, nedohodnou-li se kolektivní správce a obchodník j inak. 



  
 § 25 

 
 Právo na odm ěnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní po t řebu a vlastní vnit řní 

pot řebu 
 

 (1) U zve řejn ěných d ěl, která lze rozmnožovat 
  
a) pro osobní pot řebu fyzické osoby či vlastní vnit řní pot řebu právnické osoby či podnikající 
fyzické osoby (§ 30 a 30a) pomocí p řístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papí r nebo 
podobný podklad, anebo 
  
b) pro osobní pot řebu fyzické osoby (§ 30) na podklad ě zvukového, zvukov ě obrazového nebo jiného 
záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání jejich p řenesením pomocí p řístroje na nenahrané 
nosi če záznamu, 
 má autor právo na odm ěnu v souvislosti s takovým rozmnožováním díla. 
  
 (2) Osobou povinnou platit p říslušnému kolektivnímu správci odm ěnu podle odstavce 1 je 
  
a) výrobce p řístroj ů k zhotovování rozmnoženin záznam ů, dovozce t ěchto p řístroj ů ze t řetích zemí 
(dále jen "dovozce") nebo p říjemce t ěchto p řístroj ů z členských stát ů Evropských spole čenství 
(dále jen "p říjemce"), 
  
b) výrobce, dovozce nebo p říjemce p řístroj ů k zhotovování tiskových rozmnoženin, 
  
c) výrobce, dovozce nebo p říjemce nenahraných nosi čů záznam ů, 
  
d) dopravce nebo zasílatel namísto osoby povinné po dle písmen a) až c), pokud na písemnou výzvu 
příslušného kolektivního správce bez zbyte čného odkladu nesd ělí údaje pot řebné pro ur čení 
totožnosti dovozce, p říjemce nebo výrobce, 
  
e) poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, po kud jde o tiskové rozmnoženiny (§ 30a); 
poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu je i  ten, kdo za úplatu zp řístupní p řístroj k 
zhotovování tiskových rozmnoženin. 
  
 (3) Odm ěna, kterou jsou povinny platit osoby podle odstavce  2 písm. a) až d) v souvislosti 
s rozmnožováním díla pro osobní pot řebu, p řísluší autorovi p ři dovozu, p řijetí nebo p ři prvním 
prodeji 
  
a) p řístroje k zhotovování rozmnoženin záznam ů, 
  
b) p řístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin, 
  
c) nenahraných nosi čů záznam ů. 
  
 (4) Odm ěna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2  písm. b), p řísluší v 
závislosti na pravd ěpodobném po čtu p řístroj ů ur čených k zhotovování tiskových rozmnoženin d ěl 
podle § 30a. Pro výpo čet výše odm ěny z p řístroj ů ur čených k zhotovování tiskových rozmnoženin d ěl 
se pravd ěpodobný po čet t ěchto p řístroj ů stanoví na 20 %. Odm ěna se stanoví z pr ůměrné ceny 
přístroje bez dan ě z p řidané hodnoty. 
  
 (5) Odm ěna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2  písm. e), p řísluší v 
závislosti na pravd ěpodobném po čtu zhotovených tiskových rozmnoženin d ěl podle § 30a. Pro výpo čet 
výše odm ěny ze zhotovených tiskových rozmnoženin d ěl se použijí pravidla stanovená v bodech 6 a 7 
přílohy k tomuto zákonu. 
  
 (6) Osoby uvedené v odstavci 2 jsou povinny p ředkládat p říslušnému kolektivnímu správci, 
vždy souhrnn ě za kalendá řní pololetí, nejpozd ěji však do konce následujícího kalendá řního m ěsíce, 
informace o skute čnostech rozhodných pro výši odm ěny, zejména o druhu a po čtu prodaných, 
dovezených nebo p řijatých p řístroj ů k zhotovování rozmnoženin záznam ů, p řístroj ů k zhotovování 
tiskových rozmnoženin a nenahraných nosi čů záznam ů, jakož i o celkovém po čtu tiskových 
rozmnoženin zhotovených na p řístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. 
  
 (7) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo")  stanoví vyhláškou typy p řístroj ů k 
zhotovování tiskových rozmnoženin a typy nenahranýc h nosi čů záznam ů, z nichž se platí odm ěna 
podle odstavce 1, a výši paušální odm ěny podle typu p řístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin 
a typu nenahraného nosi če záznam ů. Vyhláškou dále stanoví typy p řístroj ů k zhotovování 
rozmnoženin záznam ů, z nichž se platí odm ěna podle odstavce 1; výše této odm ěny je stanovena v 
příloze k tomuto zákonu. 
  
 (8) Odm ěna se neplatí v p řípad ě vývozu nebo odeslání p řístroj ů uvedených v odstavci 3 



písm. a) a b) za ú čelem jejich dalšího prodeje a vývozu nebo odeslání nenahraných nosi čů záznam ů 
za ú čelem jejich dalšího prodeje. Odm ěna se dále neplatí z p řístroj ů a nenahraných nosi čů, budou-
li v tuzemsku použity jen k rozmnožování d ěl na základ ě licen čních smluv osobami p ři jejich 
vlastní činnosti.". 
  

 ODDÍL 5 
 

 Spole čná ustanovení pro majetková práva 
 

 § 26 
 

 (1) Majetkových práv se autor nem ůže vzdát; tato práva jsou nep řevoditelná a nelze je 
postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohle dávky z takových majetkových práv vzniklé. 
  
 (2) Majetková práva jsou p ředmětem d ědictví. Zd ědí-li majetková práva k dílu více d ědic ů, 
použije se na jejich vzájemné vztahy k dílu ustanov ení § 8 odst. 3 a 4 obdobn ě. Zd ědí-li takto 
majetková práva stát nebo státu majetková práva p řipadnou, vykonává je svým jménem Státní fond 
kultury České republiky, 2) a pokud jde o díla audiovizuální , Státní fond České republiky pro 
podporu a rozvoj české kinematografie. 3) P říjmy z výkonu majetkových práv státu vykonávaných 
t ěmito státními fondy jsou p říjmy t ěchto státních fond ů. 
  
 (3) Zanikne-li právnická osoba, která zd ědila majetková práva k dílu, bez právního 
nástupce, p řipadají tato majetková práva státu. Ustanovení odst avce 2 v ěty druhé a t řetí platí 
obdobn ě. 
  
 (4) Ustanovení tohoto zákona o autorovi platí, pok ud nevyplývá z jejich povahy jinak, i 
pro jeho d ědice, pop řípad ě pro stát, p řipadne-li mu d ědictví, podle odstavc ů 2 a 3. 
  

 ODDÍL 6 
 

 Trvání majetkových práv 
 

 § 27 
 

 (1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanov eno jinak, po dobu autorova života a 70 
let po jeho smrti. 
  
 (2) Bylo-li dílo vytvo řeno jako dílo spoluautor ů, po čítá se doba trvání majetkových práv 
od smrti spoluautora, který ostatní p řežil. 
  
 (3) Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymn ímu trvají 70 let od oprávn ěného 
zve řejn ění díla. Je-li pravé jméno autora díla anonymního n ebo pseudonymního obecn ě známo nebo se 
autor takového díla ve řejn ě prohlásí (§ 7 odst. 2) v pr ůběhu doby podle v ěty prvé, řídí se trvání 
majetkových práv k takovému dílu podle odstavce 1, a jde-li o dílo spoluautor ů, i podle odstavce 
2. Ustanovení tohoto odstavce se použije i na kolek tivní dílo (§ 59), s výjimkou p řípad ů, kdy 
auto ři, kte ří dílo jako takové vytvo řili, jsou u díla nebo na díle p ři jeho zp řístupn ění 
veřejnosti jako auto ři ozna čeni; v takových p řípadech se trvání majetkových práv ke kolektinímu 
dílu řídí ustanovením odstavce 1 nebo 2. 
  
 (4) U díla, u n ěhož není pro po čítání doby trvání majetkových práv rozhodná smrt au tora a 
které nebylo zve řejn ěno b ěhem 70 let od jeho vytvo ření, majetková práva uplynutím této doby 
zanikají. 
  
 (5) Doba trvání majetkových práv k dílu audiovizuá lnímu se po čítá od smrti poslední 
přeživší z následujících osob: režisér, autor scéná ře, autor dialog ů a skladatel hudby zvláš ť 
vytvo řené pro užití v audiovizuálním díle. 
  
 (6) Je-li pro po čítání doby trvání majetkových práv rozhodné zve řejn ění díla a dílo se 
zve řej ňuje po ur čitou dobu ve svazcích, dílech, na pokra čování nebo v řadách, po čítá se doba 
trvání majetkových práv pro každou takovou část díla samostatn ě. 
  
 (7) Doba trvání majetkových práv se po čítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, 
v n ěmž došlo k události rozhodné pro její po čítání. 
  

 ODDÍL 7 
 

 Volné dílo a první zve řejn ění nezve řejn ěného volného díla 
 

 § 28 
 

 (1) Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkový ch práv, m ůže každý bez dalšího voln ě 



užít; ustanovení odstavce 2 a § 11 odst. 5 v ěty prvé tím není dot čeno. 
  
 (2) Tomu, kdo poprvé zve řejní dosud nezve řejn ěné dílo, k n ěmuž uplynula doba trvání 
majetkových práv, vznikají takovým zve řejn ěním výlu čná majetková práva k dílu takto zve řejn ěnému 
v rozsahu, v jakém by je m ěl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ješt ě trvala. 
  
 (3) Právo podle odstavce 2 trvá 25 let od zve řejn ění díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí 
obdobn ě. 
  

 DÍL 4 
 

 Výjimky a omezení práva autorského 
 

 ODDÍL 1 
 

 Obecné ustanovení 
 

 § 29 
 

 (1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatni t pouze ve zvláštních p řípadech 
stanovených v tomto zákon ě a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozp oru s b ěžným 
způsobem užití díla a ani jím nejsou nep řiměřeně dot čeny oprávn ěné zájmy autora. 
  
 (2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou lice nce ú řední a zpravodajské (§ 34), 
licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro  do časné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro 
fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepod statné vedlejší užití díla (§ 38c), se 
vztahují pouze na dílo zve řejn ěné. 
  

 ODDÍL 2 
 

 Volná užití a zákonné licence 
 

 § 30 
 

 Volná užití 
 

 (1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuj e užití pro osobní pot řebu fyzické 
osoby, jehož ú čelem není dosažení p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pr o svou osobní pot řebu zhotoví záznam, 
rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. 
  
 (3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím po dle tohoto zákona je užití po číta čového 
programu či elektronické databáze i pro osobní pot řebu fyzické osoby či vlastní vnit řní pot řebu 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby v četn ě zhotovení rozmnoženiny takových d ěl i pro 
takovou pot řebu; stejn ě je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženi ny či napodobeniny díla 
architektonického stavbou i pro osobní pot řebu fyzické osoby či vlastní vnit řní pot řebu právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a po řízení záznamu audiovizuálního díla p ři jeho 
provozování ze záznamu nebo jeho p řenosu (§ 20) i pro osobní pot řebu fyzické osoby. 
  
 (4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného  zhotovená pro osobní pot řebu fyzické 
osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy z řeteln ě ozna čena. 
  
 (5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného  zhotovená pro osobní pot řebu fyzické 
osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému n ež tam uvedenému ú čelu. 
  
 (6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 do t čena. 
  

 § 30a 
 

 Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje 
  
a) fyzická osoba, která pro svou osobní pot řebu, 
  
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnit řní pot řebu, 
  
c) ten, kdo na objednávku pro osobní pot řebu fyzické osoby, 
  



d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnit řní pot řebu právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby 
 zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo p odobný podklad fotografickou technikou 
nebo jiným postupem s podobnými ú činky, s výjimkou p řípadu, kdy jde o vydaný notový záznam díla 
hudebního či hudebn ě dramatického, a v p řípadech podle písmen c) a d) řádně a v čas platí odm ěnu 
podle § 25. 
  
 (2) Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobn ě. 
  

 § 30b 
 

 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo  v souvislosti s p ředvedením či opravou 
přístroje zákazníkovi v rozsahu k tomu nezbytném. 
  

 ODDÍL 3 
 

 Bezúplatné zákonné licence 
 

 § 31 
 

 Citace 
  

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 
  
a) užije v od ůvodn ěné mí ře vý ňatky ze zve řejn ěných d ěl jiných autor ů ve svém díle, 
  
b) užije vý ňatky z díla nebo drobná celá díla pro ú čely kritiky nebo recenze vztahující se k 
takovému dílu, v ědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s po ctivými zvyklostmi a v 
rozsahu vyžadovaném konkrétním ú čelem, 
  
c) užije dílo p ři vyu čování pro ilustra ční ú čel nebo p ři v ědeckém výzkumu, jejichž ú čelem není 
dosažení p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu, a nep řesáhne rozsah 
odpovídající sledovanému ú čelu; 
 vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno au tora, nejde-li o dílo anonymní, nebo 
jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na ve řejnost, a dále název díla a pramen. 
  
 (2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo vý ňatky z díla nebo drobná celá díla 
citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále uži je; ustanovení odstavce 1 části v ěty za 
st ředníkem platí obdobn ě. 
  

 § 32 
 

 Propagace výstavy um ěleckých d ěl a jejich prodeje 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za ú čelem propagace výstavy nebo prodeje 
originál ů či rozmnoženin um ěleckých d ěl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propaga ci 
takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nep římému hospodá řskému nebo 
obchodnímu prosp ěchu. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora,  nejde-li o dílo anonymní, 
nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí n a ve řejnost, a dále název díla a pramen. 
  
 (2) V souladu s odstavcem 1 lze katalog vystavenýc h d ěl dále užít. 
  

 § 33 
 

 Užití díla umíst ěného na ve řejném prostranství 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbo u, malbou nebo grafikou, fotografií nebo 
filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjád ří dílo, které je trvale umíst ěno na nám ěstí, ulici, v 
parku, na ve řejných cestách nebo na jiném ve řejném prostranství; do autorského práva nezasahuje 
ani ten, kdo takto vyjád řené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je -li to možné, je 
nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní,  nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo 
uvádí na ve řejnost, a dále název díla a umíst ění. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na po řízení rozmnoženiny či napodobeniny díla 
architektonického stavbou a na rozmnožování nebo ro zši řování díla formou trojrozm ěrné 
rozmnoženiny. 
  

 § 34 
 

 Ú řední a zpravodajská licence 
 



 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije 
  
a) v od ůvodn ěné mí ře dílo na základ ě zákona pro ú čely ve řejné bezpe čnosti, pro soudní nebo 
správní řízení nebo k jinému ú řednímu ú čelu nebo pro parlamentní jednání a po řízení zápisu o n ěm, 
  
b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím s e aktuálních událostí, a to v rozsahu 
odpovídajícím informa čnímu ú čelu, 
  
c) v odpovídající mí ře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném 
hromadném sd ělovacím prost ředku zp řístup ňujícím zpravodajství o aktuálních v ěcech politických, 
hospodá řských nebo náboženských, uve řejn ěné již v jiném hromadném sd ělovacím prost ředku nebo jeho 
překlad; takto p řevzaté dílo a jeho p řeklad lze i jinak užít; p řevzetí ani jiné následné užití 
podle tohoto ustanovení však není p řípustné, je-li zapov ězeno, 
  
d) politický projev nebo úryvky ve řejné p řednášky nebo podobných d ěl v rozsahu odpovídajícím 
informativnímu ú čelu; právo autora na užití takových d ěl v souboru z ůstává nedot čeno; 
 v p řípadech podle písmen b) až d) je vždy nutno uvést j méno autora, nejde-li o dílo 
anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dí lo uvádí na ve řejnost, a dále název díla a 
pramen, ledaže je to v p řípadech podle písmen b) a d) nemožné. 
  

 § 35 
 

 Užití díla v rámci ob čanských či náboženských ob řadů nebo v rámci ú ředních akcí po řádaných 
orgány ve řejné správy, v rámci školních p ředstavení a užití díla školního 

 
 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli  za ú čelem p římého nebo nep římého 
hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu užije dílo p ři ob čanských či náboženských ob řadech nebo 
při ú ředních akcích po řádaných orgány ve řejné správy. 
  
 (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli  za ú čelem p římého nebo nep římého 
hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu užije dílo p ři školních p ředstaveních, v nichž ú činkují 
výlu čně žáci, studenti nebo u čitelé školy nebo školského či vzd ělávacího za řízení. 
  
 (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo  školské či vzd ělávací za řízení, užije-
li nikoli za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu k výuce nebo k 
vlastní vnit řní pot řebě dílo vytvo řené žákem nebo studentem ke spln ění školních nebo studijních 
povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzd ělávacímu za řízení 
(školní dílo). 
  
 (4) Ustanovení § 31 odst. 1 části v ěty za st ředníkem se pro odstavce 1 až 3 použije 
přiměřeně. 
  

 § 36 
 

 Omezení práva autorského k dílu soubornému 
 

 Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje o právn ěný uživatel souborného díla, 
užívá-li takové dílo za ú čelem p řístupu k jeho obsahu a pro b ěžné využívání jeho obsahu. 
  

 § 37 
 

 Knihovní licence 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archi v, muzeum, galerie, škola, vysoká škola 
a jiné nevýd ěle čné školské a vzd ělávací za řízení 4) , 
  
a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k p římému nebo nep římému hospodá řskému nebo 
obchodnímu ú čelu, pro své archivní a konzerva ční pot řeby, 
  
b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina  byla poškozena nebo ztracena, a o n ěmž lze na 
základ ě rozumn ě vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k pro deji, nebo tiskovou 
rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovo u oprávn ěně zhotovenou 
rozmnoženinu m ůže také podle odstavce 2 p ůj čovat, 
  
c) zp řístup ňuje-li dílo, v četn ě zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zp řístupn ění, 
které je sou částí jeho sbírek a jehož užití není p ředmětem prodejních nebo licen čních podmínek, s 
výjimkou sd ělování díla zp ůsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivc ům ze strany ve řejnosti 
prost řednictvím k tomu ur čených technických za řízení umíst ěných v jeho objektech, a to výhradn ě 
pro ú čely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a  zamezí-li takovým osobám zhotovit 
rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c ) a d) tím nejsou dot čena, 
  



d) p ůj čuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplo mových, rigorózních, diserta čních a 
habilita čních prací na míst ě samém, a to výhradn ě pro ú čely výzkumu nebo soukromého studia, pokud 
takové užití autor nevylou čil. 
  
 (2) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v  odstavci 1, p ůj čuje-li originály nebo 
rozmnoženiny vydaných d ěl, je-li zaplacena odm ěna, která p řísluší autor ům od osoby a ve výši 
stanovené v p říloze k tomuto zákonu. Právo na odm ěnu autor nemá v p řípad ě p ůj čování zve řejn ěných 
děl podle tohoto odstavce na míst ě samém, nebo p ůj čují-li originály nebo rozmnoženiny vydaných 
děl školní knihovny a knihovny vysokých škol, Národní  knihovna České republiky, Moravská zemská 
knihovna v Brn ě, Státní technická knihovna, Národní léka řská knihovna, Národní pedagogická 
knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zem ědělských a potraviná řských informací, Knihovna Národního 
filmového archivu a Parlamentní knihovna České republiky. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na rozmnož eniny d ěl zaznamenaných na zvukové či 
zvukov ě obrazové záznamy, ledaže jde o p ůj čování na míst ě samém. Osoba uvedená v odstavci 1 je 
povinna p ři takovém p ůj čování zamezit možnosti po řízení rozmnoženiny díla zaznamenaného na 
zvukovém či zvukov ě obrazovém záznamu. 
  
 (4) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v  odstavci 1, která za ú čelem nabídky k 
půj čení a zp řístupn ění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na 
obálce, p řípadn ě v četn ě tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento k atalog sbírek m ůže také 
zpřístup ňovat ve řejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarnéh o díla, která by mohla být 
užita k p římému či nep římému hospodá řskému nebo obchodnímu ú čelu. Osoba uvedená v odstavci 1 je 
vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, 
nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí n a ve řejnost. 
  
 (5) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna, lze-li to na ní spravedliv ě požadovat, 
předkládat p říslušnému kolektivnímu správci na jeho žádost vždy souhrnn ě za kalendá řní rok 
nejpozd ěji do konce následujícího kalendá řního m ěsíce informace o po čtu uskute čněných výp ůj ček a 
informace nezbytné pro rozú čtování odm ěn kolektivním správcem. 
  

 § 38 
 

 Licence pro zdravotn ě postižené 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 
  
a) výhradn ě pro pot řeby zdravotn ě postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravo tnímu 
postižení a nikoliv za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu 
zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla ; takto zhotovená rozmnoženina díla jím m ůže 
být také rozši řována a sd ělována, pokud se tak ned ěje za ú čelem p římého nebo nep římého 
hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu, 
  
b) výhradn ě pro pot řeby zrakov ě postižených a nikoliv za ú čelem p římého nebo nep římého 
hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu opat ří zvukovou složku zvukov ě obrazového záznamu 
audiovizuálního díla slovním vyjád řením obrazové složky; takto dopln ěná zvuková složka zvukov ě 
obrazového záznamu audiovizuálního díla jím m ůže být také rozmnožována, rozši řována a sd ělována, 
neděje-li se tak za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu. 
  
 (2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uved ená v § 37 odst. 1, p ůj čuje-li originály 
či rozmnoženiny vydaných d ěl pro pot řeby zdravotn ě postižených v souvislosti s jejich postižením. 
  
 (3) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije p řiměřeně. 
  

 § 38a 
 

 Licence pro do časné rozmnoženiny 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provád í do časné úkony rozmnožování d ěl, které 
jsou pomíjivé nebo podružné, tvo ří nedílnou a nezbytnou sou část technologického procesu, nemají 
žádný samostatný hospodá řský význam a jejich jediným ú čelem je umožnit 
  
a) p řenos díla po číta čovou nebo obdobnou sítí mezi t řetími stranami uskute čněný prost ředníkem, 
nebo 
  
b) oprávn ěné užití díla. 
  
 (2) Ud ělí-li autor smlouvou oprávn ění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského p ráva 
rozhlasový nebo televizní vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními prost ředky 
a pro své vlastní vysílání. 
  



 § 38b 
 

 Licence pro fotografickou podobiznu 
 

 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví ro zmnoženinu díla fotografického, které je 
jeho podobiznou a které si úplatn ě objednal; takto po řízenou rozmnoženinu m ůže zobrazená osoba i 
nevýd ěle čně užít, není-li takové užití zapov ězeno. 
  

 § 38c 
 

 Nepodstatné vedlejší užití díla 
 

 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodn ě užije dílo v souvislosti se zamýšleným 
hlavním užitím jiného díla nebo prvku. 
  

 § 38d 
 

 Licence k díl ům užitého um ění a díl ům architektonickým 
 

 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 
  
a) pronajímá, p ůj čuje nebo vystavuje originál nebo rozmnoženinu díla užitého um ění vyjád řeného v 
užitné podob ě nebo architektonické dílo vyjád řené stavbou, 
  
b) navrhne nebo provede zm ěnu dokon čené stavby, která je vyjád řením architektonického díla, v 
míře nezbytn ě nutné a p ři zachování hodnoty díla; je-li to opodstatn ěné významem 
architektonického díla a lze-li to na n ěm spravedliv ě požadovat, je povinen p ředem uv ědomit o 
svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout doku mentaci stavby v četn ě vyobrazení, vystihující 
stav p řed provedením zm ěn. 
  

 § 38e 
 

 Licence pro sociální za řízení 
 

 Do práva autorského nezasahuje také zdravotnické n ebo sociální za řízení, které nebylo 
zřízeno nebo založeno za ú čelem dosažení zisku, zejména nemocnice a v ěznice, které zhotoví záznam 
vysílaných d ěl a takto zaznamenaná díla provozuje osobám umíst ěným v t ěchto za řízeních v rozsahu 
odpovídajícím ú čelu této licence. Právo na odm ěnu podle § 25 není dot čeno. 
  

 § 39 
 

 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného,  fotografie nebo díla vyjád řeného 
postupem podobným fotografii jeho vystavením 

 
 Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba,  která si od vlastníka vyp ůj čí originál 
či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díl a vyjád řeného postupem podobným fotografii, 
vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezpla tn ě poskytne, ledaže to autor p ři p řevodu 
vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmno ženin ě zapov ěděl a vlastníkovi nebo 
vyp ůj čiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že zapov ězení je zapsáno v 
rejst říku vedeném za tím ú čelem kolektivním správcem. 
  

 DÍL 5 
 

 Ochrana práva autorského 
 

 § 40 
 

 (1) Autor, do jehož práva bylo neoprávn ěně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávn ěný 
zásah, m ůže se domáhat zejména  
a) ur čení svého autorství, 
  
b) zákazu ohrožení svého práva, v četn ě hrozícího opakování, nebo neoprávn ěného zásahu do svého 
práva, zejména zákazu neoprávn ěné výroby, neoprávn ěného obchodního odbytu, neoprávn ěného dovozu 
nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávn ěného sd ělování díla 
veřejnosti, jakož i neoprávn ěné propagace, v četn ě inzerce a jiné reklamy, 
  
c) sd ělení údaj ů o zp ůsobu a rozsahu neoprávn ěného užití, o p ůvodu neoprávn ěně zhotovené 
rozmnoženiny či napodobeniny díla, o zp ůsobu a rozsahu jejího neoprávn ěného užití, o její cen ě, o 
cen ě služby, která s neoprávn ěným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neop rávn ěného užití 
díla ú častní, v četn ě osob, kterým byly p ředmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla ur čeny za 
účelem jejich poskytnutí t řetí osob ě; práva na informace podle tohoto ustanovení se aut or m ůže 



domáhat v ůči osob ě, která do jeho práva neoprávn ěně zasáhla nebo je neoprávn ěně ohrozila, a dále 
zejména v ůči osob ě, která1. má nebo m ěla v držení neoprávn ěně zhotovenou rozmnoženinu či 
napodobeninu díla za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu, 
2. využívá nebo využívala za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního 
prosp ěchu službu, která neoprávn ěně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je n eoprávn ěně 
ohrožuje nebo ohrožovala, 
3. poskytuje nebo poskytovala za ú čelem p římého nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního 
prosp ěchu službu užívanou p ři činnostech, které neoprávn ěně zasahují do práva autora nebo je 
neoprávn ěně ohrožují, anebo 
4. byla ozna čena osobou uvedenou v bod ě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se ú častní po řízení, výroby 
nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které  neoprávn ěně 
zasahují do práva autora nebo je neoprávn ěně ohrožují, 
  
d) odstran ění následk ů zásahu do práva, zejména1. stažením neoprávn ěně zhotovené rozmnoženiny či 
napodobeniny díla nebo za řízení, výrobku nebo sou částky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo 
jiného užití, 
2. stažením z obchodování a zni čením neoprávn ěně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 
zařízení, výrobku nebo sou částky podle § 43 odst. 2, 
3. zni čením neoprávn ěně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo za řízení, výrobku nebo 
sou částky podle § 43 odst. 2, 
4. zni čením nebo odstran ěním materiál ů a nástroj ů použitých výlu čně nebo p řevážn ě k výrob ě 
neoprávn ěně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo za řízení, výrobku nebo sou částky 
podle § 43 odst. 2, 
  
e) poskytnutí p řiměřeného zadostiu čin ění za zp ůsobenou nemajetkovou újmu, zejména1. omluvou, 
2. zadostiu čin ěním v pen ězích, pokud by se p řiznání jiného zadostiu čin ění nejevilo posta čujícím; 
výši pen ěžitého zadostiu čin ění ur čí soud, který p řihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k 
okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím n ení vylou čena dohoda o narovnání, 
  
f) zákazu poskytování služby, kterou využívají t řetí osoby k porušování nebo ohrožování práva 
autora. 
  
 (2) Opat ření podle odstavce 1 písm. d) musí být p řiměřené závažnosti porušení práva a musí 
být p řihlédnuto k zájm ům t řetích osob, zejména spot řebitel ů a osob jednajících v dobré ví ře.". 
  
 (3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhov ěno, m ůže soud p řiznat v rozsudku právo uve řejnit 
rozsudek na náklady ú častníka, který ve sporu neusp ěl, a podle okolností ur čit i rozsah, formu a 
způsob uve řejn ění. 
  
 (4) Právo na náhradu škody a na vydání bezd ůvodného obohacení podle zvláštních právních 
předpis ů z ůstává nedot čeno; místo skute čně ušlého zisku se autor m ůže domáhat náhrady ušlého 
zisku ve výši odm ěny, která by byla obvyklá za získání takové licence  v dob ě neoprávn ěného 
nakládání s dílem. Výše bezd ůvodného obohacení vzniklého na stran ě toho, kdo neoprávn ěně nakládal 
s dílem, aniž by k tomu získal pot řebnou licenci, činí dvojnásobek odm ěny, která by byla za 
získání takové licence obvyklá v dob ě neoprávn ěného nakládání s dílem. 
  

 § 41 
 

 Ud ělí-li autor jiné osob ě výhradní oprávn ění k výkonu práva dílo užít, nebo je-li této 
osob ě toto oprávn ění nebo výkon majetkových práv k dílu sv ěřen ze zákona, má právo se domáhat 
nárok ů podle § 40 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a 4 po uze osoba, jejíž takto smluvn ě nebo 
zákonem nabyté výhradní oprávn ění bylo ohroženo nebo porušeno; právo autora domáha t se ostatních 
nárok ů, jakož i v této souvislosti nároku podle § 40 odst . 2 z ůstává nedot čeno. 
  

 § 42 
 

 (1) Autor m ůže požadovat od celních orgán ů a orgán ů vykonávajících státní statistickou 
službu informace o obsahu a rozsahu dovozu nebo p řijetí zboží, které 
  
a) je rozmnoženinou jeho díla nebo zvukovým, zvukov ě obrazovým nebo jiným záznamem takového díla, 
  
b) má k po řízení takové rozmnoženiny sloužit jako nosi č (nenahraný nosi č), 
  
c) je p řístrojem k zhotovení zvukových, zvukov ě obrazových nebo jiných záznam ů nebo tiskové 
rozmnoženiny, anebo 
  
d) je za řízením, výrobkem nebo sou částkou podle § 43 odst. 2, 
 a nahlížet do celních a statistických dokument ů v rozsahu nezbytném k tomu, aby zjistil, 
zda dovoz nebo p řijetí takového zboží k užití na území celé České republiky jsou oprávn ěné podle 
tohoto zákona, nebo aby zjistil údaje rozhodné pro uplatn ění práv z tohoto zákona vyplývajících. 
  



 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobn ě i p ři vývozu nebo p ři odeslání zboží. 
  
 (3) Informace podle odstavc ů 1 a 2 m ůže požadovat také p říslušný kolektivní správce, jakož 
i právnická osoba oprávn ěná hájit zájmy autor ů , nebo osoby, kterým ze zákona p řísluší oprávn ění 
k výkonu majetkových práv k dílu (§ 58) nebo ze sml ouvy výhradní oprávn ění. 
  

 § 42a 
 

 (1) Celní ú řad může p ři výkonu dohledu a kontroly podle zvláštního právní ho p ředpisu 4b) 
zajistit v ěc, u které má podez ření, že její držitel neoprávn ěně zasahuje do práva autorského 
podle tohoto zákona, jde-li o zboží Spole čenství 4c) , a to na dobu nejvýše 1 m ěsíce ode dne 
vydání rozhodnutí o zajišt ění v ěci. Lh ůta podle p ředchozí v ěty m ůže být p řekro čena, byl-li ve 
vztahu k zajišt ěné v ěci podán návrh na vydání p ředběžného opat ření nebo uplatn ěn nárok podle 
tohoto zákona, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. P roti rozhodnutí o zajišt ění v ěci se nelze 
odvolat. 
  
 (2) Celní ú řad, který zajistil v ěc podle odstavce 1, doru čí bezodkladn ě písemné oznámení o 
zajišt ění v ěci autorovi, p říslušnému kolektivnímu správci, právnické osob ě oprávn ěné hájit zájmy 
autor ů nebo osobám, kterým ze zákona p řísluší oprávn ění k výkonu majetkových práv k dílu. Toto 
oznámení se soub ěžně doru čuje též ve řejnou vyhláškou na dobu nejmén ě 15 dn ů. 
  
 (3) Autor, p říslušný kolektivní správce, právnická osoba oprávn ěná hájit zájmy autor ů nebo 
osoba, které ze zákona p řísluší oprávn ění k výkonu majetkových práv k dílu, písemn ě sd ělí celnímu 
úřadu nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů ode dne doru čení oznámení o zajišt ění v ěci, zda hodlá 
uplatnit nárok na ochranu práva autorského u soudu.  Pokud v této lh ůt ě písemn ě sd ělí, že nehodlá 
uplatnit nárok u soudu, nebo v p řípad ě marného uplynutí lh ůty podle v ěty první, vrátí celní ú řad 
zajišt ěné v ěci osob ě, které byly zajišt ěny; tato osoba nemá nárok na náhradu majetkové újmy  od 
státu. 
  
 (4) Rozhodne-li pravomocn ě soud, že bylo neoprávn ěně zasaženo do práva autorského, p ředá 
celní ú řad zajišt ěné v ěci osob ě, která uplatnila nárok na ochranu práva autorského  u soudu, a 
učiní o tom záznam do spisu. Veškeré náklady spojené se zajišt ěním, uskladn ěním a p ředáním 
zajišt ěného zboží je povinna uhradit osoba, které byly v ěci zajišt ěny. 
  
 (5) Náklady podle odstavce 4 p ředepíše celní ú řad rozhodnutím. Odvolání proti rozhodnutí 
celního ú řadu o p ředepsání náklad ů nemá odkladný ú činek. Náklady jsou splatné do 30 dn ů ode dne 
doru čení rozhodnutí. Náklady neuhrazené ve lh ůt ě splatnosti vybírá a vymáhá celní ú řad, který je 
předepsal, podle zvláštního právního p ředpisu upravujícího správu daní a jsou p říjmem státního 
rozpo čtu. 
  

 § 43 
 

 (1) Do práva autorského neoprávn ěně zasahuje ten, kdo obchází ú činné technické prost ředky 
ochrany práv podle tohoto zákona. 
  
 (2) Do práva autorského neoprávn ěně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, p řijímá, 
rozši řuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pron ájem nebo drží k obchodnímu ú čelu 
zařízení, výrobky nebo sou částky nebo poskytuje služby, které 
  
a) jsou za ú čelem obcházení ú činných technických prost ředk ů nabízeny, propagovány nebo uvád ěny na 
trh, 
  
b) mají vedle obcházení ú činných technických prost ředk ů jen omezený obchodn ě významný ú čel nebo 
jiné užití, nebo 
  
c) jsou ur čeny, vyráb ěny, upravovány nebo provád ěny p ředevším s cílem umožnit nebo usnadnit 
obcházení ú činných technických prost ředk ů. 
  
 (3) Ú činnými technickými prost ředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technol ogie, 
zařízení nebo sou částka, která je p ři své obvyklé funkci ur čena k tomu, aby zabra ňovala nebo 
omezovala takové úkony ve vztahu k díl ům, ke kterým autor neud ělil oprávn ění, jestliže užití díla 
může autor kontrolovat uplatn ěním kontroly p řístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, 
kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatn ěním kontrolního mechanismu rozmnožování. 
  
 (4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dot čena ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 písm. 
b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38 , § 38a odst. 2 a § 38e v rozsahu nezbytném k 
využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil t echnické prost ředky podle odstavce 3, je 
povinen zp řístupnit své dílo oprávn ěným uživatel ům v rozsahu nezbytném ke spln ění ú čelu uvedeného 
užití díla. Autor m ůže zp řístupnit své dílo, pro které použil technické prost ředky podle odstavce 
3, i v p řípad ě zhotovení záznamu svého díla pro osobní pot řebu podle § 30; to nebrání autorovi, 
aby p řijal odpovídající opat ření týkající se po čtu takových rozmnoženin. 



  
 (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, k teré bylo autorem či s jeho souhlasem 
zpřístupn ěno ve řejnosti zp ůsobem podle § 18 odst. 2. 
  
 (6) Technické prost ředky ke spln ění povinností podle odstavce 4 používané autorem 
dobrovoln ě nebo na základ ě dohod požívají ochrany podle odstavc ů 1 až 3. 
  

 § 44 
 

 (1) Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora zp ůsobuje, umož ňuje, 
usnad ňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, ž e 
  
a) odstra ňuje nebo m ění jakoukoli elektronickou informaci o správ ě práv k dílu, nebo 
  
b) rozši řuje, dováží nebo p řijímá za ú čelem rozši řování, vysílá nebo sd ěluje ve řejnosti, a to i 
způsobem podle § 18 odst. 2, dílo, ze kterého byla inf ormace o správ ě práv nedovolen ě odstran ěna 
nebo zm ěněna. 
  
 (2) Informací o správ ě práv k dílu podle odstavce 1 je jakákoli informace  ur čená autorem, 
která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositel e práva, nebo informace o zp ůsobech a 
podmínkách užití díla a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci p ředstavují. Totéž 
platí i pro informaci, která je p řipojena k rozmnoženin ě díla nebo se objevuje v souvislosti se 
sdělováním díla ve řejnosti.". 
  

 § 45 
 

 Do práva autorského neoprávn ěně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu n ebo 
vnější úpravy již použitých po právu jiným autorem pro  dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo 
vyvolat nebezpe čí zám ěny obou d ěl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo jeho ur čení jinak. 
  

 DÍL 6 
 

 Úprava smluvních typ ů 
 

 ODDÍL 1 
 

 Licen ční smlouva 
 

 § 46 
 

 Základní ustanovení 
 

 (1) Licen ční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávn ění k výkonu práva dílo užít 
(licenci) k jednotlivým zp ůsob ům nebo ke všem zp ůsob ům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, 
a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2  písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi 
odměnu. 
  
 (2) Autor nem ůže poskytnout oprávn ění k výkonu práva dílo užít zp ůsobem, který v dob ě 
uzav ření smlouvy ješt ě není znám. 
  
 (3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je  ve smlouv ě sjednáno jinak. Ustanovení § 
53 tím není dot čeno. 
  
 (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. 
  
 (5) O podání návrhu na uzav ření smlouvy jde i tehdy, sm ěřuje-li projev v ůle i v ůči 
neur čitému okruhu osob. 
  
 (6) S p řihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou str any mezi sebou zavedly, nebo 
zvyklostem m ůže osoba, které je návrh ur čen, vyjád řit souhlas s návrhem na uzav ření smlouvy 
provedením ur čitého úkonu bez vyrozum ění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejmén a že 
poskytne nebo p řijme pln ění. V tomto p řípad ě je p řijetí návrhu ú činné v okamžiku, kdy byl tento 
úkon u čin ěn. 
  

 § 47 
 

 Výhradní nebo nevýhradní licence 
 

 (1) Licence m ůže být poskytnuta jako licence výhradní nebo licenc e nevýhradní, nestanoví-
li zvláštní právní p ředpis 4a) jinak. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o 
licenci nevýhradní. 



  
 (2) V p řípad ě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci t řetí osob ě a je povinen, 
není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práv a užít dílo zp ůsobem, ke kterému licenci 
udělil. 
  
 (3) V p řípad ě nevýhradní licence je autor nadále oprávn ěn k výkonu práva užít dílo 
způsobem, ke kterému licenci ud ělil, jakož i k poskytnutí licence t řetím osobám. 
  
 (4) Nevýhradní licence získaná nabyvatelem p řed následným poskytnutím výhradní licence 
t řetí osob ě z ůstává zachována, pokud není mezi autorem a nabyvate lem takové nevýhradní licence 
sjednáno jinak. 
  
 (5) Smlouva, kterou autor poskytne t řetí osob ě licenci v dob ě, kdy trvá výhradní licence 
nabyvatele k témuž zp ůsobu užití, je neplatná, ledaže nabyvatel výhradní licence k uzav ření 
takové smlouvy ud ělí písemný souhlas. 
  

 § 48 
 

 Poskytnutí oprávn ění t řetí osob ě 
 

 (1) Je-li tak sjednáno ve smlouv ě, m ůže nabyvatel oprávn ění tvo řící sou část licence zcela 
nebo z části poskytnout t řetí osob ě (podlicence). Ustanovení § 46 odst. 3 se použije o bdobn ě. 
  
 (2) Nabyvatel m ůže licenci postoupit pouze s písemným souhlasem aut ora; o postoupení 
licence a o osob ě postupníka je povinen autora informovat bez zbyte čného odkladu. 
  
 (3) P ři prodeji podniku či jeho části, která tvo ří jeho samostatnou organiza ční složku, se 
k p řechodu licence souhlas autora nevyžaduje, není-li s jednáno jinak. 
  

 § 49 
 

 Odměna 
  

 (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlo uvě dohodnuta výše odm ěny nebo v ní musí 
být alespo ň stanoven zp ůsob jejího ur čení. 
  
 (2) Není-li ve smlouv ě dohodnuta výše odm ěny nebo alespo ň zp ůsob jejího ur čení, smlouva je 
neplatná, s výjimkou p řípad ů, kdy  
a) z jednání stran o uzav ření smlouvy vyplývá jejich v ůle uzav řít smlouvu úplatn ě i bez ur čení 
výše odm ěny; v takovém p řípad ě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odm ěnu ve výši, která je 
obvyklá v dob ě uzav ření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový 
druh díla, nebo 
  
b) strany ve smlouv ě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatn ě. 
  
 (3) Pokud autor poskytne licenci k pronájmu origin álu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného 
na zvukový nebo zvukov ě obrazový záznam výrobci takového záznamu, vzniká m u v ůči osob ě, která 
bude originál nebo rozmnoženinu takto zaznamenaného  díla pronajímat, právo na p řiměřenou odm ěnu; 
tohoto práva se nem ůže vzdát. 
  
 (4) Je-li výše odm ěny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití lic ence, je nabyvatel 
povinen umožnit autorovi kontrolu p říslušné ú četní nebo jiné dokumentace ke zjišt ění skute čné 
výše odm ěny. Poskytne-li nabyvatel takto autorovi informace ozna čené nabyvatelem jako d ůvěrné, 
nesmí je autor prozradit t řetí osob ě ani je použít pro své pot řeby v rozporu s ú čelem, ke kterému 
mu byly poskytnuty. 
  
 (5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravi delná vyú čtování odm ěny podle odstavce 4 
ve sjednaných časových obdobích; není-li sjednáno jinak, je povine n tak u činit alespo ň jednou 
ro čně. 
  
 (6) Není-li odm ěna stanovena v závislosti na výnosech z využití lic ence a je-li tak nízká, 
že je ve z řejmém nepom ěru k zisku z využití licence a k významu díla pro d osažení takového zisku, 
má autor právo na p řiměřenou dodate čnou odm ěnu. 
  
 (7) P ři sjednání odm ěny se p řihlédne k ú čelu licence a zp ůsobu a okolnostem užití díla a k 
územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 
  

 § 50 
 

 Omezení licence 
 



 (1) Licence m ůže být omezena na jednotlivé zp ůsoby užití díla; zp ůsoby užití díla mohou 
být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa  nebo času. 
  
 (2) Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým zp ůsob ům užití díla nebo k jakému rozsahu 
užití se licence poskytuje, má se za to, že licence  byla poskytnuta k takovým zp ůsob ům užití a v 
takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení ú čelu smlouvy. 
  
 (3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejíh o ú čelu jinak, má se za to, že  
a) územní rozsah licence je omezen na území České republiky, 
  
b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u d aného druhu díla a zp ůsobu užití, nikoli 
však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí lice nce, a má-li být dílo odevzdáno až po 
poskytnutí licence, tak od takového odevzdání, 
  
c) množstevní rozsah licence je omezen na množství,  které je obvyklé u daného druhu díla a 
způsobu užití. 
  
 (4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožo vání díla zahrnuje oprávn ění k po řízení 
rozmnoženin p římých i nep římých, trvalých i do časných, vcelku nebo z části, jakýmikoli prost ředky 
a v jakékoli form ě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické form ě, jak ve spojení on-line, tak 
i off-line. 
  
 (5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožo vání díla zahrnuje i licenci k 
rozši řování takto zhotovených rozmnoženin. 
  

 § 51 
 

 Omezení nabyvatele licence 
 

 Nabyvatel nesmí upravit či jinak m ěnit dílo, jeho název nebo ozna čení autora, ledaže bylo 
sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou zm ěnu díla nebo jeho názvu, u které lze 
spravedliv ě o čekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užit í svolil; ani v takovém p řípad ě 
nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název zm ěnit, pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto zm ěny a 
nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobn ě i p ři spojení díla s jiným dílem, jakož i 
při za řazení díla do díla souborného. 
  

 § 52 
 

 Rozmnoženina pro autora 
 

 Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnožování díl a spravedliv ě požadovat a je-li to 
obvyklé, je nabyvatel povinen poskytnout autorovi n a své náklady alespo ň jednu rozmnoženinu 
autorova díla z rozmnoženin jím po řízených na základ ě p říslušné licence. 
  

 § 53 
 

 Odstoupení od smlouvy pro ne činnost nabyvatele 
 

 (1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci v ůbec nebo využívá-li ji nedostate čně a jsou-
li tím zna čně nep řízniv ě dot čeny oprávn ěné zájmy autora, m ůže autor od smlouvy odstoupit. To 
neplatí v p řípad ě, že nevyužívání nebo nedostate čné využívání licence je zp ůsobeno okolnostmi 
převážn ě spo čívajícími na stran ě autora. 
  
 (2) Autor m ůže z d ůvod ů uvedených v odstavci 1 od smlouvy odstoupit teprve  poté, kdy 
nabyvatele vyzve, aby v p řiměřené lh ůt ě od dojití výzvy licenci dostate čně využil, a nabyvatel 
oprávn ění dostate čně nevyužije ani p řes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako následek marného 
uplynutí p řiměřené lh ůty musí autor nabyvatele ve výzv ě upozornit. Výzvy není t řeba, jestliže 
využití oprávn ění nabyvatelem není možné anebo jestliže nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije. 
  
 (3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor nem ůže právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 
1 uplatnit p řed uplynutím dvou let od poskytnutí licence, a má-l i být dílo odevzdáno až po 
poskytnutí licence, od takového odevzdání; u p řísp ěvk ů do periodického tisku s denní periodicitou 
činí tato lh ůta t ři m ěsíce a u ostatního periodického tisku jeden rok. Je -li t řeba p řed 
odstoupením od smlouvy u činit výzvu podle odstavce 2, nelze p řed uvedenou lh ůtou u činit ani 
takovou výzvu. 
  
 (4) Smlouva se ruší dnem doru čení odstoupení nabyvateli. 
  
 (5) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu ods toupením od smlouvy mu vzniklou, 
jestliže k tomu existují d ůvody zvláštního z řetele hodné. V úvahu se p řitom vezmou zejména 
důvody, pro n ěž nabyvatel licenci dostate čně nevyužil. 



  
 (6) Nedošlo-li k využití licence v ůbec, je autor povinen vrátit nabyvateli odm ěnu, kterou 
od n ěj p řijal na základ ě smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití li cence pouze 
nedostate čně, je povinen vrátit odm ěnu sníženou o část, která s ohledem na pom ěr uskute čněného a 
smlouvou nebo zákonem stanoveného rozsahu využití l icence p řipadá na uskute čněné využití. 
  
 (7) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a poru šil-li tuto povinnost, z ůstává autor ův 
nárok na odm ěnu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 nedot čen; pokud byla výše odm ěny 
dohodnuta v závislosti na výnosech z užití díla, má  se za to, že autorovi vznikl nárok na odm ěnu 
ve výši, v jaké by mu vznikl, kdyby nabyvatel v dob ě p řed odstoupením od smlouvy licenci 
dostate čně využil. 
  

 § 54 
 

 Odstoupení od smlouvy pro zm ěnu p řesv ědčení autora 
 

 (1) Autor m ůže písemn ě odstoupit od smlouvy, jestliže jeho dosud nezve řejn ěné dílo již 
neodpovídá jeho p řesv ědčení a zve řejn ěním díla by byly zna čně nep řízniv ě dot čeny jeho oprávn ěné 
osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doru čení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. 
  
 (2) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, kt erá mu odstoupením od smlouvy podle 
odstavce 1 vznikla. 
  
 (3) Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podl e odstavce 1 op ětovný zájem o užití 
díla, je povinen p řednostn ě nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek sro vnatelných s 
podmínkami p ůvodn ě sjednanými. 
  
 (4) Ustanovení § 53 odst. 7 se použije obdobn ě. 
  

 § 55 
 

 Zánik licence 
 

 Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla ud ělena licence, p řechází 
práva a povinnosti z licen ční smlouvy na jejího právního nástupce. Licen ční smlouva m ůže takový 
přechod práv a povinností na právního nástupce vylou čit. 
  

 ODDÍL 2 
 

 Zvláštní ustanovení pro licen ční smlouvu nakladatelskou 
 

 § 56 
 

 (1) Licen ční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licen ci k rozmnožování a 
rozši řování díla slovesného, hudebn ě dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografi e či díla 
vyjád řeného zp ůsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla  v provedení výkonnými um ělci, 
je licen ční smlouvou nakladatelskou. 
  
 (2) Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že  licence je poskytnuta výhradn ě; to 
neplatí, jde-li o rozmnožování a rozši řování díla v periodické publikaci. 
  
 (3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor je oprávn ěn p řed vydáním díla v p řiměřené lh ůt ě 
poskytnuté nabyvatelem provést drobné tv ůr čí zm ěny díla, pokud nevyvolají na stran ě nabyvatele 
pot řebu vynaložení nep řiměřených náklad ů nebo nezm ění-li se jimi povaha díla, (autorská 
korektura). 
  
 (4) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autor ské korektury, m ůže autor od smlouvy 
odstoupit, došlo-li by v d ůsledku toho k užití díla zp ůsobem snižujícím jeho hodnotu. 
  
 (5) Je-li množstevní rozsah licence omezen na ur čitý po čet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny 
byly rozebrány p řed uplynutím doby, na kterou byla licence ud ělena a smluvní strany se nedohodnou 
na zvýšení množstevního rozsahu licence do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy autor vyzval nabyvatele k takové 
změně smlouvy, zaniká licence, pokud ješt ě trvá, marným uplynutím této lh ůty. 
  

 ODDÍL 3 
 

 Podlicen ční smlouva 
 

 § 57 
 

 Pro podlicen ční smlouvu platí ustanovení § 46 až 56 obdobn ě. 



  
 DÍL 7 

 
 Zvláštní ustanovení o n ěkterých dílech 

 
 § 58 

 
 Zaměstnanecké dílo 

 
 (1) Není-li sjednáno jinak, zam ěstnavatel vykonává svým jménem a na sv ůj ú čet autorova 
majetková práva k dílu, které autor vytvo řil ke spln ění svých povinností vyplývajících z 
pracovn ěprávního či služebního vztahu k zam ěstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a 
jeho členem (zam ěstnanecké dílo). Zam ěstnavatel m ůže právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit 
t řetí osob ě pouze se svolením autora, ledaže se tak d ěje p ři prodeji podniku nebo jeho části. 
  
 (2) Smrtí nebo zánikem zam ěstnavatele, který byl oprávn ěn vykonávat majetková práva k 
zaměstnaneckému dílu a který nemá právního nástupce, na bývá oprávn ění k výkonu t ěchto práv autor. 
  
 (3) Nevykonává-li zam ěstnavatel majetková práva k zam ěstnaneckému dílu v ůbec nebo je 
vykonává nedostate čně, má autor právo požadovat, aby mu zam ěstnavatel za obvyklých podmínek 
udělil licenci, ledaže existuje na stran ě zam ěstnavatele závažný d ůvod k jejímu odmítnutí. 
  
 (4) Autorova osobnostní práva k zam ěstnaneckému dílu z ůstávají nedot čena. Vykonává-li 
zaměstnavatel majetková práva k zam ěstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke z veřejn ění, 
úpravám, zpracování v četn ě p řekladu, spojení s jiným dílem, za řazení do díla souborného, jakož i 
k tomu, aby uvád ěl zam ěstnanecké dílo na ve řejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak. 
  
 (5) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zam ěstnavateli svolení k 
dokon čení svého nehotového zam ěstnaneckého díla pro p řípad, že jeho právní vztah k zam ěstnavateli 
skon čí d říve, než dílo dokon čí, jakož i pro p řípad, že budou existovat d ůvodné obavy, že 
zaměstnanec dílo nedokon čí řádně nebo v čas v souladu s pot řebami zam ěstnavatele. 
  
 (6) Není-li sjednáno jinak, má autor zam ěstnaneckého díla v ůči zam ěstnavateli právo na 
přiměřenou dodate čnou odm ěnu, jestliže se mzda nebo jiná odm ěna vyplacená autorovi 
zaměstnavatelem dostane do zjevného nepom ěru k zisku z využití práv k zam ěstnaneckému dílu a 
významu takového díla pro dosažení takového zisku; toto ustanovení se nepoužije na díla uvedená v 
odstavci 7, a ť jsou díly zam ěstnaneckými, či se za n ě považují, ledaže je sjednáno jinak. 
  
 (7) Po číta čové programy a databáze, jakož i kartografická díla , která nejsou kolektivními 
díly, se považují za zam ěstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvo řena na objednávku; 
objednatel se v takovém p řípad ě považuje za zam ěstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato díla 
nevztahuje. 
  
 (8) Práva a povinnosti podle odstavc ů 1 až 6 z ůstávají skon čením právního vztahu podle 
odstavce 1, pop řípad ě podle odstavce 7 nedot čena. 
  
 (9) V p řípad ě agenturního zam ěstnání 4d) se pro ú čely tohoto ustanovení za zam ěstnavatele 
považuje zam ěstnavatel, u kterého zam ěstnanec agentury práce do časn ě vykonává práci podle 
pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, není-li mezi agenturou práce a takovým 
zaměstnavatelem dohodnuto jinak. 
  
 (10) Ustanovení odstavc ů 1 až 6 a odstavce 8 platí obdobn ě pro díla vytvo řená ke spln ění 
povinností vyplývajících ze vztahu mezi spole čností a autorem, který je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního či jiného orgánu spole čnosti anebo spole čníkem ve řejné obchodní spole čnosti 
či komplementá řem komanditní spole čnosti 4e) ; obchodní spole čnost se v takovém p řípad ě považuje 
za zam ěstnavatele. P ředchozí v ěta se použije obdobn ě i u jiných právnických osob a autor ů, kte ří 
jsou jejich orgány či členy orgán ů. Ustanovení § 61 se na díla vzniklá podle tohoto o dstavce 
nevztahuje. 
  

 § 59 
 

 Kolektivní dílo 
 

 (1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorb ě se podílí více autor ů, které je vytvá řeno z 
podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uvá děno na ve řejnost pod jejím jménem, 
při čemž p řísp ěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samost atného užití. 
  
 (2) Kolektivní díla se považují za zam ěstnanecká díla podle § 58 i tehdy, byla-li 
vytvo řena na objednávku; objednatel se v takovém p řípad ě považuje za zam ěstnavatele. Ustanovení § 
61 se na tato díla nevztahuje. 
  



 (3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuáln ě užitá nejsou dílem kolektivním. 
  

 § 60 
 

 Školní dílo 
 

 (1) Škola nebo školské či vzd ělávací za řízení mají za obvyklých podmínek právo na uzav ření 
licen ční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Od pírá-li autor takového díla ud ělit 
svolení bez závažného d ůvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chyb ějícího projevu jeho v ůle 
u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 z ůstává nedot čeno. 
  
 (2) Není-li sjednáno jinak, m ůže autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému 
licenci, není-li to v rozporu s oprávn ěnými zájmy školy nebo školského či vzd ělávacího za řízení. 
  
 (3) Škola nebo školské či vzd ělávací za řízení jsou oprávn ěny požadovat, aby jim autor 
školního díla z výd ělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle 
odstavce 2 p řiměřeně p řisp ěl na úhradu náklad ů, které na vytvo ření díla vynaložily, a to podle 
okolností až do jejich skute čné výše; p řitom se p řihlédne k výši výd ělku dosaženého školou nebo 
školským či vzd ělávacím za řízením z užití školního díla podle odstavce 1. 
  

 § 61 
 

 Dílo vytvo řené na objednávku a sout ěžní dílo 
 

 (1) Je-li dílo autorem vytvo řené na základ ě smlouvy o dílo (dílo vytvo řené na objednávku), 
platí, že autor poskytl licenci k ú čelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jina k. K užití 
díla nad rámec takového ú čelu je objednatel oprávn ěn pouze na základ ě licen ční smlouvy, 
nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. 
  
 (2) Není-li sjednáno jinak, autor m ůže dílo vytvo řené na objednávku užít a poskytnout 
licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávn ěnými zájmy objednatele. 
  
 (3) Ustanovení odstavc ů 1 a 2 platí obdobn ě pro dílo vytvo řené autorem jako sout ěžícím ve 
veřejné sout ěži (sout ěžní dílo). 
  

 Dílo audiovizuální 
 

 § 62 
 

 Obecná ustanovení 
 

 (1) Audiovizuálním dílem je dílo vytvo řené uspo řádáním d ěl audiovizuáln ě užitých, a ť již 
zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obraz ů, 
vyvolávajících dojem pohybu, a ť již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-
li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. 
  
 (2) Zpracovat dílo a za řadit je do díla audiovizuálního lze jen se svolením  autora. 
  

 § 63 
 

 Autor audiovizuálního díla 
 

 (1) Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér. Tím nejsou dot čena práva autor ů d ěl 
audiovizuáln ě užitých. 
  
 (2) Má se za to, že prohlášení o audiovizuálním dí le a o právech k takovému dílu, v četn ě 
práv týkajících se jeho užití, zapsané v rejst říku audiovizuálních d ěl vedeném podle mezinárodní 
smlouvy, je pravdivé, není-li prokázán opak; to nep latí v p řípadech, kdy prohlášení nem ůže být 
platné podle tohoto zákona nebo kdy je v rozporu s jiným prohlášením v takovém rejst říku. 
  
 (3) Není-li sjednáno jinak, platí pro p řípad, že autor audiovizuálního díla ud ělil výrobci 
prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou sml ouvou oprávn ění zaznamenat je na prvotní 
záznam, že 
  
a) tomuto výrobci poskytl i výhradní a neomezenou l icenci, , s výjimkou užití podle § 13, pokud 
jde o po řizování rozmnoženin pro ú čely jejich rozši řování, § 14 a § 18 odst. 2,, k užití 
audiovizuálního díla ve zn ění p ůvodním, dabovaném i opat řeném titulky, jakož i k užití fotografií 
vytvo řených v souvislosti s po řízením prvotního záznamu, a to s možností poskytnou t oprávn ění 
tvo řící sou část takové licence zcela nebo z části t řetí osob ě, a že 
  
b) se s tímto výrobcem dohodl na odm ěně ve výši, která je ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. 



a) obvyklá. 
  
 (4) Pro vztah mezi autorem audiovizuálního díla a výrobcem prvotního záznamu 
audiovizuálního díla se ustanovení § 54 nepoužije, ledaže je sjednáno jinak; ustanovení § 58 
odst. 4 se použije p řiměřeně a ustanovení § 58 odst. 5 platí obdobn ě. 
  

 § 64 
 

 Díla audiovizuáln ě užitá 
 

 (1) Není-li sjednáno jinak, platí pro p řípad, že autor díla audiovizuáln ě užitého, s 
výjimkou díla hudebního, ud ělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou smlouvou 
oprávn ění k za řazení díla do díla audiovizuálního, že tomuto výrob ci 
  
a) ud ělil svolení dílo beze zm ěny nebo po zpracování či jiné zm ěně za řadit do díla 
audiovizuálního, zaznamenat je pro prvotní záznam t akového audiovizuálního díla, jakož i dabovat 
je a opat řit je titulky, že 
  
b) mu poskytl i výhradní a neomezenou licenci k uži tí svého díla p ři užití audiovizuálního díla, 
jakož i fotografií vytvo řených v souvislosti s po řízením prvotního záznamu, a to s možností 
oprávn ění tvo řící sou část takové licence zcela nebo z části poskytnout t řetí osob ě, a že 
  
c) se s ním dohodl na odm ěně ve výši, která je ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) 
obvyklá. 
  
 (2) Není-li sjednáno jinak, m ůže autor díla audiovizuáln ě užitého podle odstavce 1 ud ělit 
svolení k za řazení takového díla do jiného díla audiovizuálního či za řadit je do takového díla 
sám až po uplynutí deseti let od ud ělení svolení podle odstavce 1. 
  
 (3) Ustanovení § 63 odst. 4 platí obdobn ě. 
  

 Po číta čové programy 
 

 § 65 
 

 Obecná ustanovení 
 

 (1) Po číta čový program, bez ohledu na formu jeho vyjád ření, v četn ě p řípravných koncep čních 
materiál ů, je chrán ěn jako dílo literární. 
  
 (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýk oli prvek po číta čového programu, v četn ě 
t ěch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným pro gramem, nejsou podle tohoto zákona chrán ěny. 
  

 § 66 
 

 Omezení rozsahu práv autora k po číta čovému programu 
 

 (1) Do práva autorského nezasahuje oprávn ěný uživatel rozmnoženiny po číta čového programu, 
jestliže 
  
a) rozmnožuje, p řekládá, zpracovává, upravuje či jinak m ění po číta čový program, je-li to nezbytné 
k využití oprávn ěně nabyté rozmnoženiny po číta čového programu, činí-li tak p ři zavedení a provozu 
počíta čového programu nebo opravuje-li chyby po číta čového programu, 
  
b) jinak rozmnožuje, p řekládá, zpracovává, upravuje či jinak m ění po číta čový program, je-li to 
nezbytné k využití oprávn ěně nabyté rozmnoženiny po číta čového programu v souladu s jeho ur čením, 
není-li dohodnuto jinak, 
  
c) zhotoví si záložní rozmnoženinu po číta čového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání, 
  
d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pov ěřená osoba funk čnost po číta čového programu za 
účelem zjišt ění myšlenek a princip ů, na nichž je založen kterýkoli prvek po číta čového programu, 
činí-li tak p ři takovém zavedení, uložení po číta čového programu do pam ěti po číta če nebo p ři jeho 
zobrazení, provozu či p řenosu, k n ěmuž je oprávn ěn, 
  
e) rozmnožuje kód nebo p řekládá jeho formu p ři rozmnožování po číta čového programu nebo p ři jeho 
překladu či jiném zpracování, úprav ě či jiné zm ěně, je-li k ní oprávn ěn, a to samostatn ě nebo 
prost řednictvím jím pov ěřené osoby, jsou-li takové rozmnožování nebo p řeklad nezbytné k získání 
informací pot řebných k dosažení vzájemného funk čního propojení nezávisle vytvo řeného po číta čového 
programu s jinými po číta čovými programy, jestliže informace pot řebné k dosažení vzájemného 
funk čního propojení nejsou pro takové osoby d říve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost 



se omezuje na ty části po číta čového programu, které jsou pot řebné k dosažení vzájemného funk čního 
propojení. 
  
 (2) Za rozmnožování po číta čového programu podle tohoto zákona se považuje i zh otovení 
rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení p očíta čového programu do pam ěti po číta če, jakož 
i pro jeho zobrazení, provoz a p řenos. 
  
 (3) Za pronájem či p ůj čování podle tohoto zákona se nepovažuje pronájem ne bo p ůj čování 
rozmnoženiny po číta čového programu, kde samotný program není podstatným  p ředmětem pronájmu nebo 
půj čování. 
  
 (4) Informace získané p ři činnosti podle odstavce 1 písm. e) nesm ějí být poskytnuty jiným 
osobám, ledaže je to nezbytné k dosažení vzájemného  funk čního propojení nezávisle vytvo řeného 
počíta čového programu, ani využity k jiným ú čel ům než k dosažení vzájemného funk čního propojení 
nezávisle vytvo řeného po číta čového programu. Dále nesm ějí být tyto informace využity ani k 
vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití po číta čového programu podobného tomuto po číta čovému 
programu v jeho vyjád ření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušuj ícímu právo autorské. 
  
 (5) Pro omezení autorských práv k po číta čovému programu podle odstavce 1 platí ustanovení 
§ 29 odst. 1. 
  
 (6) Oprávn ěným uživatelem rozmnoženiny po číta čového programu je oprávn ěný nabyvatel 
rozmnoženiny po číta čového programu, který má vlastnické či jiné právo k rozmnoženin ě po číta čového 
programu, a to za ú čelem jejího využití, nikoli za ú čelem jejího dalšího p řevodu, dále oprávn ěný 
nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávn ěná užívat rozmnoženinu po číta čového programu. Takový 
uživatel m ůže užít oprávn ěně nabytou rozmnoženinu po číta čového programu v rozsahu stanoveném v 
odstavci 1 (minimální rozsah), pokud není smlouvou dohodnut rozsah širší; minimální rozsah nelze 
s výjimkou oprávn ění uvedeného v odstavci 1 písm. b) dohodou zúžit. 
  
 (7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), §  35 až 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a 
odst. 2, § 38b až 39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a § 54 se na po číta čový program nevztahují. 
  
 (8) Právní ochranou technických prost ředk ů podle § 43 nejsou dot čena ustanovení odstavce 1 
písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití t ěchto omezení. Autor, který pro své dílo použil 
technické prost ředky podle § 43 odst. 3, je povinen zp řístupnit po číta čový program oprávn ěnému 
uživateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen o zna čit po číta čový program chrán ěný technickými 
prost ředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má  oprávn ěný uživatel za tím ú čelem 
obrátit. 
  

HLAVA II 
 

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM 
 

 DÍL 1 
 

 Práva výkonného um ělce k um ěleckému výkonu 
 

 § 67 
 

 Umělecký výkon a výkonný um ělec 
 

 (1) Um ělecký výkon je výkon herce, zp ěváka, hudebníka, tane čníka, dirigenta, sbormistra, 
režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recit uje, p ředvádí nebo jinak provádí um ělecké dílo 
a výtvory tradi ční lidové kultury. Za um ělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím  
provádí um ělecké dílo. 
  
 (2) Výkonný um ělec je fyzická osoba, která um ělecký výkon vytvo řila. 
  

 § 68 
 

 Spole čný zástupce výkonných um ělc ů 
 

 (1) P ři nakládání s právy k výkon ům vytvo řeným spole čně p ři provedení téhož díla více 
výkonnými um ělci, jako jsou členové orchestru, sboru, tane čního souboru nebo jiného um ěleckého 
t ělesa, zastupuje tyto výkonné um ělce jejich jménem a na jejich ú čet um ělecký vedoucí t ělesa jako 
spole čný zástupce. Um ělecký vedoucí t ělesa není spole čným zástupcem, ur čí-li v ětšina člen ů 
uměleckého t ělesa jako spole čného zástupce jinou osobu; k platnosti plné moci se  vyžaduje písemná 
forma a podpis v ětšiny člen ů uměleckého t ělesa. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 o spole čném zástupci neplatí pro výkonného um ělce - sólistu, 



dirigenta a režiséra divadelního p ředstavení; tím není dot čeno právo t ěchto osob být spole čným 
zástupcem výkonných um ělc ů. 
  

 § 69 
 

 Obsah práva výkonného um ělce 
 

 Právo výkonného um ělce zahrnuje výlu čná práva osobnostní (§ 70) a výlu čná práva majetková 
(§ 71). 
  

 § 70 
 

 Osobnostní práva výkonného um ělce 
 

 (1) Výkonný um ělec má právo rozhodnout o zve řejn ění svého um ěleckého výkonu. 
  
 (2) Sólista, vytvá ří-li výkon sám, a dirigent, sbormistr, divadelní re žisér a sólista, 
vytvá ří-li výkon spolu s členy um ěleckého t ělesa, má právo rozhodnout, zda a jakým zp ůsobem má 
být jeho jméno uvedeno p ři zve řejn ění a dalším užití jeho výkonu. Výkonným um ělc ům jako člen ům 
uměleckého t ělesa p řísluší právo podle p ředchozí v ěty pouze ve vztahu ke spole čnému jménu 
(spole čnému pseudonymu), pod kterým výkon spole čně vytvá řejí; tím není vylou čena dohoda o uvedení 
jména podle p ředchozí v ěty. 
  
 (3) Výkonnému um ělci však nep řísluší právo podle odstavce 2 v p řípadech od ůvodn ěných 
způsobem užití výkonu. 
  
 (4) Výkonný um ělec má právo na ochranu p řed každým znetvo řením, zkomolením nebo jinou 
změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pov ěsti; výkonní um ělci podle § 68 odst. 1 jsou 
povinni brát na sebe p řiměřený vzájemný ohled. 
  

 § 71 
 

 Majetková práva výkonného um ělce 
 

 (1) Výkonný um ělec má právo sv ůj um ělecký výkon užít v p ůvodní nebo jiným zpracované či 
jinak zm ěněné podob ě a ud ělit jinému smlouvou oprávn ění k výkonu tohoto práva; jiný m ůže um ělecký 
výkon užít bez ud ělení takového oprávn ění pouze v p řípadech stanovených tímto zákonem. 
  
 (2) Právem um ělecký výkon užít je  
a) právo na vysílání a jiné sd ělování živého výkonu ve řejnosti, 
  
b) právo na záznam živého výkonu, 
  
c) právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, 
  
d) právo na rozši řování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, 
  
e) právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výko nu, 
  
f) právo na p ůj čování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, 
  
g) právo na sd ělování zaznamenaného výkonu ve řejnosti. 
  
 (3) Výkonný um ělec má právo na odm ěnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného  
výkonu pro osobní pot řebu obdobn ě podle § 25. 
  

 § 72 
 

 Úplatná zákonná licence 
 

 (1) Do práva výkonného um ělce nezasahuje, kdo užije um ělecký výkon zaznamenaný na zvukový 
záznam vydaný k obchodním ú čel ům vysíláním rozhlasem nebo televizí, p řenosem rozhlasového nebo 
televizního vysílání; výkonnému um ělci však p řísluší právo na odm ěnu za takové užití. Toto právo 
může výkonný um ělec vykonávat pouze prost řednictvím p říslušného kolektivního správce. 
  
 (2) Zvukovým záznamem vydaným k obchodním ú čel ům se pro ú čely tohoto ustanovení rozumí 
zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozši řovány prodejem , nebo který je oprávn ěně ve řejnosti 
sdělován podle § 18 odst. 2. 
  
 (3) Do práva výkonného um ělce však zasahuje ten, kdo p řed užitím zp ůsobem uvedeným v 
odstavci 1 neuzav ře s p říslušným kolektivním správcem smlouvu, kterou se st anoví výše odm ěny za 



takové užití a zp ůsob jejího placení. 
  
 (4) Do práva výkonného um ělce zasahuje i ten, komu p říslušný kolektivní správce zakázal 
další užití výkonu zp ůsobem uvedeným v odstavci 1, protože je v ůči n ěmu v prodlení se zaplacením 
odměny za takový zp ůsob užití a tuto odm ěnu nezaplatí ani v dodate čné t řicetidenní lh ůt ě za tím 
účelem mu kolektivním správcem poskytnuté. Neomezí-li  kolektivní správce takový zákaz na kratší 
dobu, trvá zákaz až do doby, kdy bude závazek zapla tit odm ěnu spln ěn nebo jinak zanikne; dojde-li 
k porušení zákazu, neskon čí však bez souhlasu kolektivního správce trvání zák azu d říve, než budou 
vypo řádány i nároky z takového porušení vzniklé. 
  

 § 73 
 

 Trvání majetkových práv výkonného um ělce 
 

 Majetková práva výkonného um ělce trvají 50 let od vytvo ření výkonu. Je-li však v této dob ě 
zve řejn ěn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného um ělce až za 50 let od takového 
zve řejn ění. 
  

 § 74 
 

 Použití úpravy hlavy I 
 

 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 
18 až 23, § 25 a 26, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 
písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 až 51, § 53 až 55, 
§ 57 a 58, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 1 a 3 platí ob dobně i pro výkonného um ělce a jeho výkony. 
  

 DÍL 2 
 

 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu 
 

 § 75 
 

 Zvukový záznam a jeho výrobce 
 

 (1) Zvukový záznam je výlu čně sluchem vnímatelný záznam zvuk ů výkonu výkonného um ělce či 
jiných zvuk ů, nebo jejich vyjád ření. 
  
 (2) Výrobce zvukového záznamu je fyzická nebo práv nická osoba, která na svou odpov ědnost 
poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného um ělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjád ření, nebo pro 
kterou tak z jejího podn ětu u činí jiná osoba. 
  

 § 76 
 

 Obsah práva výrobce zvukového záznamu 
 

 (1) Výrobce zvukového záznamu má výlu čné majetkové právo sv ůj zvukový záznam užít a ud ělit 
jinému smlouvou oprávn ění k výkonu tohoto práva; jiný m ůže zvukový záznam užít bez ud ělení 
takového oprávn ění pouze v p řípadech stanovených tímto zákonem. 
  
 (2) Právem zvukový záznam užít je  
a) právo na rozmnožování zvukového záznamu, 
  
b) právo na rozši řování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,  
  
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvu kového záznamu, 
  
d) právo na p ůj čování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,  
  
e) právo na vysílání a jiné sd ělování zvukového záznamu ve řejnosti. 
  
 (3) Ustanovení § 72 platí obdobn ě pro výrobce zvukového záznamu. 
  
 (4) Výrobce zvukového záznamu má právo na odm ěnu v souvislosti s rozmnožováním jeho 
záznamu pro osobní pot řebu obdobn ě podle § 25. 
  
 (5) Právo výrobce zvukového záznamu je p řevoditelné. 
  

 § 77 
 

 Trvání práva výrobce zvukového záznamu 



 
 Právo výrobce zvukového záznamu trvá 50 let od po řízení zvukového záznamu.Pokud je však 
zvukový záznam v pr ůběhu této doby oprávn ěně vydán, zaniká právo výrobce až za 50 let od takové ho 
vydání. Nedojde-li b ěhem doby podle v ěty první k oprávn ěnému vydání díla a byl-li b ěhem této doby 
zvukový záznam oprávn ěně sd ělen ve řejnosti, zaniká uvedené právo uplynutím 50 let ode dne tohoto 
sdělení. 
  

 § 78 
 

 Použití úpravy hlavy I 
 

 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4 , § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 od st. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až 
c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57 
a § 62 odst. 2 platí obdobn ě i pro výrobce zvukového záznamu a jeho záznam. 
  

 DÍL 3 
 

 Právo výrobce zvukov ě obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu 
 

 § 79 
 

 Zvukov ě obrazový záznam a jeho výrobce 
 

 (1) Zvukov ě obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla neb o záznam jiné řady 
zaznamenaných, spolu souvisejících obraz ů vyvolávajících dojem pohybu, a ť již doprovázených 
zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázen y zvukem, vnímatelných i sluchem. 
  
 (2) Výrobce zvukov ě obrazového záznamu je fyzická nebo právnická osoba , která na svou 
odpov ědnost poprvé po řídí zvukov ě obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podn ětu u činí 
jiná osoba. 
  

 § 80 
 

 Obsah práva výrobce zvukov ě obrazového záznamu 
 

 (1) Výrobce zvukov ě obrazového záznamu má výlu čné majetkové právo sv ůj zvukov ě obrazový 
záznam užít a ud ělit jinému smlouvou oprávn ění k výkonu tohoto práva; jiný m ůže zvukov ě obrazový 
záznam užít bez ud ělení takového oprávn ění pouze v p řípadech stanovených tímto zákonem. 
  
 (2) Právem zvukov ě obrazový záznam užít je  
a) právo na rozmnožování zvukov ě obrazového záznamu, 
  
b) právo na rozši řování originálu nebo rozmnoženin zvukov ě obrazového záznamu, 
  
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvu kov ě obrazového záznamu, 
  
d) právo na p ůj čování originálu nebo rozmnoženin zvukov ě obrazového záznamu, 
  
e) právo na vysílání a jiné sd ělování zvukov ě obrazového záznamu ve řejnosti. 
  
 (3) Výrobce zvukov ě obrazového záznamu má právo na odm ěnu v souvislosti s rozmnožováním 
jeho záznamu pro osobní pot řebu obdobn ě podle § 25. 
  
 (4) Právo výrobce zvukov ě obrazového záznamu je p řevoditelné. 
  

 § 81 
 

 Trvání práva výrobce zvukov ě obrazového záznamu 
 

 Právo výrobce zvukov ě obrazového záznamu trvá 50 let od po řízení zvukov ě obrazového 
záznamu. Je-li však v této dob ě zvukov ě obrazový záznam zve řejn ěn, zaniká právo výrobce až za 50 
let od takového zve řejn ění. 
  

 § 82 
 

 Použití úpravy hlavy I 
 

 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4 , § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 od st. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až 
c), § 35, § 37 až 38a, § 38c, § 38e, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57 



a § 62 odst. 2 platí obdobn ě i pro výrobce zvukov ě obrazového záznamu a jeho záznam. 
  

 DÍL 4 
 

 Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho  vysílání 
 

 § 83 
 

 Vysílání a vysílatel 
 

 (1) Vysíláním se rozumí výsledek ší ření zvuk ů nebo obraz ů a zvuk ů nebo jejich vyjád ření 
rozhlasem nebo televizí pro p říjem ve řejností. 
  
 (2) Vysílatel je fyzická nebo právnická osoba, kte rá na svou odpov ědnost uskute čňuje 
vysílání zvuk ů nebo obraz ů a zvuk ů nebo jejich vyjád ření rozhlasem nebo televizí, nebo pro kterou 
tak z jejího podn ětu u činí jiná osoba. 
  

 § 84 
 

 Obsah práva vysílatele 
 

 (1) Vysílatel má výlu čné majetkové právo své vysílání užít a ud ělit jinému smlouvou 
oprávn ění k výkonu tohoto práva; jiný m ůže vysílání užít bez ud ělení takového oprávn ění pouze v 
případech stanovených tímto zákonem. 
  
 (2) Právem vysílání užít je  
a) právo na záznam vysílání, 
  
b) právo na rozmnožování zaznamenaného vysílání, 
  
c) právo na rozši řování rozmnoženin zaznamenaného vysílání, 
  
d) právo na sd ělování vysílání ve řejnosti. 
  
 (3) Právo vysílatele podle odstavce 1 je p řevoditelné. 
  

 § 85 
 

 Trvání práva vysílatele 
 

 Právo vysílatele trvá 50 let po prvním vysílání. 
  

 § 86 
 

 Použití úpravy hlavy I 
 

 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4 , § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 25, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 od st. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až 
c), § 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 4, § 38 ods t. 1 písm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 40 až 
44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57  a § 62 odst. 2 platí obdobn ě i pro vysílatele 
a jeho vysílání. 
  

 Díl 5 
 

 Právo nakladatele 
 

 § 87 
 

 Nakladatel má právo na odm ěnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro oso bní pot řebu 
jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání  díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobn ě. 
  

HLAVA III 
 

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE 
 

§ 88 
 

Vymezení pojmu 
 

 Databází je pro ú čely tohoto zákona soubor nezávislých d ěl, údaj ů nebo jiných prvk ů, 



systematicky nebo metodicky uspo řádaných a individuáln ě p řístupných elektronickými nebo jinými 
prost ředky, bez ohledu na formu jejich vyjád ření. 
  

§ 88a 
 

 (1) Zvláštní práva k databázi (§ 90) p řísluší po řizovateli databáze, pokud po řízení, 
ověření nebo p ředvedení obsahu databáze p ředstavuje kvalitativn ě nebo kvantitativn ě podstatný 
vklad bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsa h jsou p ředmětem autorskoprávní nebo jiné 
ochrany. 
  
 (2) Každý nový kvalitativn ě nebo kvantitativn ě podstatný vklad do databáze spo čívající v 
dopln ění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový b ěh trvání práva podle § 93. 
  

§ 89 
 

Pořizovatel databáze 
 

 Po řizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpov ědnost po řídí 
databázi, nebo pro kterou tak z jejího podn ětu u činí jiná osoba. 
  

§ 90 
 

Obsah zvláštního práva po řizovatele databáze 
 

 (1) Po řizovatel databáze má právo na vyt ěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze 
nebo její kvalitativn ě nebo kvantitativn ě podstatné části a právo ud ělit jinému oprávn ění k 
výkonu tohoto práva. 
  
 (2) Vyt ěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo do časný p řepis celého obsahu 
databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prost ředky nebo jakýmkoli 
způsobem. 
  
 (3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýko li zp ůsob zp řístupn ění ve řejnosti celého 
obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozši řováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line 
nebo jinými zp ůsoby p řenosu. 
  
 (4) P ůj čování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze n ení vyt ěžování podle odstavce 2 
ani zužitkování podle odstavce 3. 
  
 (5) Opakované a systematické vyt ěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu 
databáze a jiné jednání, které není b ěžné, p řiměřené a je na újmu oprávn ěným zájm ům pořizovatele 
databáze, není dovoleno. 
  
 (6) Právo po řizovatele databáze je p řevoditelné. 
  

§ 91 
 

Omezení zvláštního práva po řizovatele databáze 
 

 Do práva po řizovatele databáze, která byla zp řístupn ěna jakýmkoli zp ůsobem ve řejnosti, 
nezasahuje oprávn ěný uživatel, který vyt ěžuje nebo zužitkovává kvalitativn ě nebo kvantitativn ě 
nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli ú čelu, za podmínky, že tento 
uživatel databázi užívá b ěžně a p řiměřeně, nikoli systematicky či opakovan ě, a bez újmy 
oprávn ěných zájm ů po řizovatele databáze, a že nezp ůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv 
souvisejících s právem autorským k díl ům nebo jiným p ředmět ům ochrany obsaženým v databázi. 
  

§ 92 
 

Bezúplatné zákonné licence 
 

 Do práva po řizovatele jím zp řístupn ěné databáze též nezasahuje oprávn ěný uživatel, který 
vyt ěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze  
a) pro svou osobní pot řebu; ustanovení § 30 odst. 3 z ůstává nedot čeno, 
  
b) pro ú čely v ědecké nebo vyu čovací, uvede-li pramen, v rozsahu od ůvodn ěném sledovaným 
nevýd ěle čným ú čelem, a 
  
c) pro ú čely ve řejné bezpe čnosti nebo správního či soudního řízení. 
  

§ 93 
 



Trvání zvláštního práva po řizovatele k databázi 
 

 Zvláštní právo po řizovatele databáze trvá 15 let od po řízení databáze. Je-li však v této 
době databáze zp řístupn ěna, zaniká zvláštní právo po řizovatele databáze za 15 let od prvního 
takového zp řístupn ění. 
  

§ 94 
 

Použití úpravy hlavy I 
 

 (1) Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 od st. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 
27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3, §  40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 
50, 51, 55 a 57 platí p řiměřeně i pro po řizovatele databáze. 
  
 (2) Ustanovení § 3 písm. a) platí p řiměřeně i pro po řizovatele databáze, která je sou částí 
právního p ředpisu. 
  

HLAVA IV 
 

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV 
 

§ 95 
 

 (1) Ú čelem kolektivní správy práv podle tohoto zákona (dá le jen "kolektivní správa") je 
kolektivní uplat ňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorsk ých a majetkových práv 
souvisejících s právem autorským a umožn ění zp řístup ňování p ředmět ů t ěchto práv ve řejnosti. 
  
 (2) Kolektivní správou je zastupování v ětšího po čtu osob, jimž p řísluší  
a) majetkové právo autorské nebo majetkové právo so uvisející s právem autorským, 
  
b) ze zákona oprávn ění k výkonu majetkových práv k dílu (§ 58), nebo 
  
c) ze smlouvy výhradní oprávn ění k výkonu práva kolektivn ě spravovaného pro celou dobu trvání 
majetkových práv a alespo ň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci 
 (dále jen "nositelé práv") k jejich spole čnému prosp ěchu, a to p ři výkonu jejich majetkových 
práv ke zve řejn ěným nebo ke zve řejn ění nabídnutým díl ům, um ěleckým výkon ům, zvukovým a zvukov ě 
obrazovým záznam ům (dále jen "p ředměty ochrany"), pokud jiný než kolektivní výkon t ěchto práv je 
nedovolený (§ 96) nebo neú čelný; za p ředmět ochrany k zve řejn ění nabídnutý se považuje takový 
předmět ochrany, který nositel práva písemn ě oznámí p říslušnému kolektivnímu správci za ú čelem 
zařazení takového p ředmětu ochrany do rejst říku p ředmět ů ochrany. 
  
 (3) Zprost ředkování uzav ření licen ční nebo jiné smlouvy není výkonem kolektivní správy . 
Výkonem kolektivní správy též není p říležitostné či krátkodobé zastupování jiných než povinn ě 
kolektivn ě spravovaných práv. 
  

§ 96 
 

Práva povinn ě kolektivn ě spravovaná 
 

 (1) Povinn ě kolektivn ě spravovanými právy jsou  
a) právo na odm ěnu za1. užití um ěleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vyd aný k 
obchodním ú čel ům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo p řenosem rozhlasového nebo televizního 
vysílání (§ 72 odst. 1), 
2. užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním ú čel ům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo 
přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 76  odst. 3), 
3. zhotovení rozmnoženiny pro osobní pot řebu na podklad ě zvukového nebo zvukov ě obrazového 
záznamu nebo jiného záznamu p řenesením jeho obsahu pomocí p řístroje na nenahraný nosi č takového 
záznamu [§ 25 odst. 1 písm. b), § 28 odst. 2, § 71 odst. 3, § 76 odst. 4 a § 80 odst. 3], 
4. zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní pot řebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnit řní pot řebu 
právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí p řístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin 
na papír nebo podobný podklad, a to i prost řednictvím t řetí osoby [§ 25 odst. 1 písm. a), § 28 
odst. 2, § 87], 
5. op ětný prodej originálu díla um ěleckého (§ 24), 
6. p ůj čování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla pod le § 37 odst. 2, 
  
b) právo na p řiměřenou odm ěnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného 
umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukov ě obrazový záznam, 
  
c) právo na užití kabelovým p řenosem d ěl, živých výkon ů a výkon ů zaznamenaných na zvukový nebo na 
zvukov ě obrazový záznam s výjimkou takových výkon ů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním 
účel ům [písmeno a) bod 1], a dále právo na užití kabelov ým p řenosem zvukov ě obrazových záznam ů a 



zvukových záznam ů jiných než vydaných k obchodním ú čel ům [písmeno a) bod 2]; a dále s výjimkou 
případ ů, kdy právo na kabelový p řenos vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání , bez ohledu 
na to, zda jde o jeho vlastní práva nebo o práva, k terá vykonává na základ ě licen ční smlouvy 
uzav řené s nositelem práva. 
  
 (2) Nositelé práv jsou pro výkon práv podle odstav ce 1, jakož i pro domáhání se nároku na 
náhradu škody a na vydání bezd ůvodného obohacení z neoprávn ěného výkonu takto kolektivn ě 
spravovaného práva zastoupeni ze zákona p říslušným kolektivním správcem. 
  
 (3) P říslušný kolektivní správce p řihlíží p ři rozd ělování a vyplácení odm ěn či p říjm ů z 
vydaného bezd ůvodného obohacení, které vybral p ři výkonu povinné kolektivní správy, pouze k 
takovým nositel ům práv, jejichž práva k týmž p ředmět ům ochrany, pop řípad ě k týmž druh ům děl 
kolektivn ě spravuje na základ ě smlouvy, nebo kte ří se u n ěj za tímto ú čelem p řihlásili k 
evidenci; nep řihlíží k p ředmět ům ochrany dosud nezve řejn ěným. P ři rozd ělování a vyplácení odm ěn 
vybraných podle § 25 odst. 3 písm. a) a c) bere p říslušný kolektivní správce v úvahu použití a 
účinnost technických prost ředk ů ochrany podle § 43. 
  
 (4) Ten, komu vznikne oprávn ění ke kabelovému p řenosu podle zvláštních právních p ředpis ů, 
5) je povinen o tom uv ědomit p říslušné kolektivní správce ve lh ůt ě 15 dn ů ode dne vzniku takového 
oprávn ění. 
  

§ 97 
 

Kolektivní správce 
 

 (1) Kolektivním správcem je ten, kdo získal oprávn ění k výkonu kolektivní správy. 
  
 (2) Kolektivním správcem m ůže být pouze právnická osoba se sídlem v České republice, ve 
které se p římo nebo prost řednictvím t řetí osoby sdružují nebo ú častní nositelé práv, které p ři 
kolektivní správ ě zastupuje. 
  
 (3) Kolektivní správa je vykonávána soustavn ě, vlastním jménem a na vlastní odpov ědnost. 
Kolektivní správa není podnikáním. 
  
 (4) Kolektivní správu vykonává kolektivní správce jako hlavní p ředmět činnosti. 
  
 (5) Kolektivní správce m ůže pov ěřit zastupováním p ři výkonu jím kolektivn ě spravovaných 
práv jinou osobu pouze tehdy, jde-li o  
a) osobu zahrani ční, která podle práva jiného státu oprávn ěně vykonává na území takového státu 
kolektivní správu pro táž práva, a pokud jde o dílo , i pro týž druh, jde-li o výkon kolektivní 
správy v takovém stát ě, 
  
b) tuzemského kolektivního správce, který je také o právn ěn k výkonu kolektivní správy, sleduje-li 
se tím ú čelný výkon kolektivní správy. 
  
 (6) Smlouva podle odstavce 5 vyžaduje ke své platn osti písemnou formu. 
  
 (7) Osoba pov ěřená podle odstavce 5 jedná p ři zastupování svým jménem a na ú čet 
kolektivního správce, který ji pov ěřil; tím není dot čena povinnost takového kolektivního správce 
převést získané výnosy zastupovaným nositel ům práv. 
  
 (8) Dohody o sdružení nositel ů práv v osob ě kolektivního správce ani dohody podle odstavce 
5 se nepovažují za dohody narušující hospodá řskou sout ěž podle zvláštních p ředpis ů. 
  

§ 98 
 

Oprávn ění k výkonu kolektivní správy 
 

 (1) O ud ělení oprávn ění k výkonu kolektivní správy (dále jen "oprávn ění") rozhoduje 
ministerstvo na základ ě písemné žádosti. 
  
 (2) Žádost musí obsahovat  
a) název, sídlo, identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, a ozna čení statutárního orgánu žadatele, 
jméno, p říjmení a trvalý pobyt osoby, která je statutárním o rgánem, nebo osob, které jsou jeho 
členy, a zp ůsob jednání jménem žadatele, 
  
b) vymezení práv, která mají být kolektivn ě spravována, 
  
c) vymezení p ředmět ů práv podle písmene b), a pokud jde o díla, tak i v ymezení jejich druhu. 
  
 (3) K žádosti podle odstavce 2 musí žadatel p řiložit  



a) doklad osv ědčující skute čnosti podle odstavce 2 písm. a) a podle § 97 odst. 2, 
  
b) vzorový návrh smlouvy s nositeli práv p ři zastupování p ři výkonu kolektivní správy, 
  
c) návrh rozú čtovacího řádu obsahující zp ůsob rozd ělování a pravidla pro výplatu vybraných odm ěn, 
vylu čující svévolný postup p ři jejich rozd ělování a p řihlížející k uplatn ění zásady podpory 
kulturn ě významných d ěl a výkon ů, 
  
d) jmenný seznam nositel ů práv, kte ří projevili zájem o kolektivní správu svých práv ža datelem, s 
uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-li o cizince, místa jejich pobytu, státního 
občanství, jejich zve řejn ěných p ředmět ů ochrany v rozsahu odpovídajícím ú čelu řízení a s podpisy 
t ěchto nositel ů práv, 
  
e) jmenný seznam člen ů žadatele, kte ří jsou nositeli práv, která mají být kolektivn ě spravována, 
s uvedením jejich místa trvalého pobytu nebo, jde-l i o cizince, místa jejich pobytu, státního 
občanství, jejich zve řejn ěných p ředmět ů ochrany v rozsahu odpovídajícím ú čelu řízení a s podpisy 
t ěchto nositel ů práv, 
  
f) odhad p ředpokládané výnosnosti kolektivn ě spravovaných práv a odhad náklad ů na výkon 
kolektivní správy, 
  
g) návrh výše odm ěn pro jednotlivé zp ůsoby užití p ředmět ů ochrany. 
  
 (4) Ú častníkem řízení o ud ělení oprávn ění je ten, kdo o oprávn ění žádá. 
  
 (5) O žádosti o ud ělení oprávn ění rozhodne ministerstvo do 90 dn ů ode dne podání žádosti. 
Nelze-li vzhledem k povaze v ěci rozhodnout v této lh ůt ě, m ůže ji ministr p řiměřeně prodloužit. O 
tomto prodloužení ministerstvo ú častníka bez zbyte čného odkladu vyrozumí. Ministerstvo v řízení o 
udělení oprávn ění p řihlíží zejména k tomu, zda lze p ředpokládat, že žadatel je zp ůsobilý k 
řádnému a ú čelnému výkonu kolektivní správy. 
  
 (6) Ministerstvo ud ělí oprávn ění žadateli, 
  
a) jehož žádost o ud ělení oprávn ění spl ňuje náležitosti podle odstavc ů 2 a 3, 
  
b) který žádá o oprávn ění k zastupování p ři výkonu takových práv, kdy kolektivní výkon je ú čelný, 
  
c) jestliže pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž  p ředmětu ochrany, a pokud jde o díla, pro 
výkon téhož práva k témuž druhu díla, nemá oprávn ění již jiná osoba, a 
  
d) který spl ňuje p ředpoklady pro zajišt ění řádného výkonu kolektivní správy. 
  
 (7) Ministerstvo m ůže ud ělit oprávn ění k vybírání odm ěn pro všechny autory anebo pro 
všechny nositele práv souvisejících s právem autors kým podle § 25 a § 37 odst. 2 jen jednomu 
žadateli; v takovém p řípad ě oprávn ění jiného kolektivního správce zahrnuje jen rozd ělování takto 
vybraných odm ěn autor ům anebo nositel ům práv souvisejících s právem autorským jím zastupo vaným. 
  
 (8) Výrokovou část rozhodnutí, kterým bylo ud ěleno oprávn ění, spolu s údajem o dni nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí, ministerstvo zve řejní zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup 
bezodkladn ě, nejpozd ěji však do 30 dn ů ode dne nabytí právní moci. 
  
 (9) Rozhodování o ud ělení oprávn ění se řídí obecnými p ředpisy o správním řízení, 6) pokud 
tento zákon nestanoví jinak. 
  

§ 99 
 

Odnětí oprávn ění 
 

 (1) Ministerstvo oprávn ění odejme, jestliže  
a) dodate čně zjistí, že v dob ě ud ělení oprávn ění nebyly žadatelem spln ěny p ředpoklady pro ud ělení 
oprávn ění, anebo tyto po ud ělení oprávn ění odpadly, a nedojde-li k náprav ě v ministerstvem 
stanovené p řiměřené lh ůt ě, anebo nelze-li nápravu zjednat, 
  
b) kolektivní správce o to požádá. 
  
 (2) Ministerstvo m ůže oprávn ění odejmout, jestliže kolektivní správce porušuje p ovinnosti 
uložené mu tímto zákonem a nezjedná nápravu v minis terstvem stanovené p řiměřené lh ůt ě. 
  
 (3) Ú častníkem řízení je kolektivní správce, jemuž má být v řízení oprávn ění odejmuto. 
  
 (4) Oprávn ění odnímané podle odstavce 1 písm. a) zanikne dnem,  kdy rozhodnutí nabude 



právní moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozd ější; mezi dnem právní moci rozhodnutí a dnem 
zániku uvedeným v rozhodnutí nesmí uplynout lh ůta delší než 6 m ěsíc ů. Oprávn ění odnímané podle 
odstavce 1 písm. b) zanikne posledním dnem kalendá řního roku, ve kterém uplyne 6 m ěsíc ů ode dne 
doru čení takové žádosti ministerstvu. 
  
 (5) Ustanovení § 98 odst. 5 v ěty první až t řetí platí p řiměřeně a ustanovení § 98 odst. 8 
a 9 platí obdobn ě. 
  

§ 100 
 

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositel ům práv a k uživatel ům předmět ů ochrany 
 

 (1) Kolektivní správce je povinen s pé čí řádného hospodá ře, odborn ě a v rozsahu ud ěleného 
oprávn ění  
a) zastupovat každého nositele práv p ři výkonu jeho práva, které ze zákona kolektivn ě spravuje, 
  
b) p řevzít za obvyklých podmínek zastoupení každého nosi tele práv p ři výkonu jeho práva, pokud o 
to požádá a prokáže, že došlo k p říslušnému užití p ředmětu ochrany, a není-li pro výkon téhož 
práva ve vztahu k témuž p ředmětu ochrany, a pokud jde o díla, pro výkon téhož prá va k témuž druhu 
díla, zastupován již zahrani ční osobou podle ustanovení § 97 odst. 5 písm. a), 
  
c) zastupovat každého nositele práv p ři výkonu jeho práva v rozsahu s ním sjednaném, 
  
d) zastupovat nositele práv za rovných podmínek, 
  
e) vést rejst řík nositel ů práv smluvn ě zastupovaných a rejst řík nositel ů práv p řihlášených k 
evidenci; rejst řík smí obsahovat pouze údaje, které jsou nezbytné k  výkonu kolektivní správy, 
  
f) vést rejst řík p ředmět ů ochrany, k nimž kolektivn ě spravují práva, pokud mu jsou tyto p ředměty 
známy; rejst řík smí obsahovat pouze údaje, které jsou nezbytné k  výkonu kolektivní správy, 
  
g) sd ělit tomu, kdo o to písemn ě požádá, zda zastupuje nositele práv k ur čitému p ředmětu ochrany 
pro výkon ur čitého práva, a vydat o tom na žádost a náklady žada tele písemné potvrzení, 
  
h) uzavírat s uživateli p ředmět ů ochrany nebo s osobami oprávn ěnými hájit zájmy v nich sdružených 
uživatel ů nebo s osobami oprávn ěnými zastupovat zájmy uživatel ů podle zvláštního právního 
předpisu 6a) , kte ří užívají p ředměty ochrany týmž nebo podobným zp ůsobem, nebo s osobami 
povinnými platit odm ěny podle tohoto zákona, za p řiměřených a rovných podmínek smlouvy, kterými 
se pro uživatele1. poskytuje oprávn ění k výkonu práva užít p ředměty ochrany, k nimž takové právo 
kolektivn ě spravují, 
2. stanovuje výše a zp ůsob placení odm ěn podle § 96 odst. 1 písm. a) bod ů 1 a 2 a písm. b) a 
sleduje jejich pln ění, 
3. stanovuje výše a zp ůsob placení odm ěn podle § 19 odst. 1 a 2, a to na základ ě po čtu osob, 
kterým je dílo sd ěleno, 
4. ur čuje zp ůsob placení odm ěn stanovených tímto zákonem, 
  
i) domáhat se vlastním jménem na ú čet zastupovaných nositel ů práv nároku na náhradu škody, nároku 
na vydání bezd ůvodného obohacení z neoprávn ěného výkonu kolektivn ě spravovaného práva a nároku na 
zdržení se neoprávn ěného výkonu kolektivn ě spravovaného práva, ledaže se nositel práva, je-li  k 
tomu oprávn ěn, takového nároku domáhá sám nebo je to nehospodár né, 
  
j) vybírat v souladu se zákonem a smlouvami podle p ísmene h) pro nositele práv odm ěny a p řípadné 
příjmy z vydání bezd ůvodného obohacení, rozd ělovat je a vyplácet je v souladu s rozú čtovacím 
řádem, 
  
k) vést evidenci vybraných odm ěn a p říjm ů z vydaného bezd ůvodného obohacení a umožnit nositeli 
práv kontrolu správnosti výše jemu vyplacené odm ěny či p řípadného p říjmu z bezd ůvodného 
obohacení, 
  
l) vytvá řet rezervní fond z vybraných odm ěn a p řípadných p říjm ů z bezd ůvodného obohacení, 
  
m) vyhotovovat řádnou ú četní záv ěrku, ov ěřovat ji auditorem a p ředkládat ji v četn ě zprávy 
auditora ministerstvu bez zbyte čného odkladu po jejím ov ěření a schválení nejvyšším orgánem 
kolektivního správce, 
  
n) vyhotovovat do 30. června každého roku výro ční zprávu o činnosti a hospoda ření (dále jen 
"výro ční zpráva") za uplynulý kalendá řní rok, obsahující též řádnou ú četní záv ěrku a zprávu 
auditora; výro ční zpráva musí obsahovat úplný a pravdivý popis vše ch rozhodných skute čností a 
musí k ní být umožn ěn p řístup zastupovaným nositel ům práv, 
  
o) zve řej ňovat řádnou ú četní záv ěrku v četn ě zprávy auditora bez zbyte čného odkladu od jejího 



vyhotovení v Obchodním v ěstníku, 
  
p) informovat ministerstvo o všech zm ěnách v údajích uvedených v žádosti o ud ělení oprávn ění 
podle § 98 odst. 2 písm. a) v četn ě zm ěn v osob ě, která je statutárním orgánem kolektivního 
správce nebo členem takového orgánu, a tyto zm ěny doložit, a to bezodkladn ě, nejpozd ěji však do 
15 dn ů od takové zm ěny, 
  
r) poskytnout ministerstvu kopii1. zm ěny dokument ů p řikládaných k žádosti o ud ělení oprávn ění 
podle § 98 odst. 3 písm. a) až c) do 15 dn ů od takové zm ěny, 
2. kolektivní smlouvy uzav řené kolektivním správcem do 15 dn ů ode dne, kdy o to ministerstvo 
požádá, 
3. smlouvy podle § 97 odst. 5 uzav řené kolektivním správcem do 15 dn ů ode dne, kdy o to 
ministerstvo požádá, 
4. rozhodnutí soudu nebo jiného p říslušného orgánu, pokud je kolektivní správce ú častníkem 
řízení, do 15 dn ů ode dne, kdy o to ministerstvo požádá, 
  
s) zve řej ňovat vhodným zp ůsobem umož ňujícím i dálkový p řístup pro jednotlivé zp ůsoby užití 
předmětu ochrany návrh výše odm ěn nebo zp ůsob jejich ur čení, 
  
t) informovat ministerstvo o rozhodnutích soud ů nebo jiných p říslušných orgán ů v řízení, jehož je 
kolektivní správce ú častníkem a které má zásadní význam pro jeho činnost. 
  
 (2) Kolektivní správce zastupuje nositele práv svý m jménem a na jeho ú čet. Kolektivní 
správce vykonává kolektivní správu nevýd ěle čně. Kolektivní správce je však oprávn ěn požadovat 
náhradu ú čeln ě vynaložených náklad ů. 
  
 (3) Uživatelé p ředmět ů ochrany, jakož i osoby povinné k platb ě zvláštních odm ěn jsou 
povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných d ůvod ů 
kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu pot řebných informací. Kolektivní správce nesmí 
informace zjišt ěné p ři kontrolní činnosti využít k jinému ú čelu než k výkonu kolektivní správy. 
Kolektivní správce je oprávn ěn kontrolovat řádné a v časné pln ění smluv jím uzav řených p ři výkonu 
kolektivní správy; uživatelé p ředmět ů ochrany, jakož i osoby povinné k platb ě zvláštních odm ěn či 
jiní ú častníci takových smluv jsou povinni kolektivnímu sp rávci tuto činnost umožnit. 
  
 (4) Provozovatel provozovny či jiného prostoru, který poskytne provozovnu či jiný prostor 
k provozování nedivadeln ě provozovaného hudebního díla s textem či bez textu nebo um ěleckého 
výkonu (dále jen "ve řejná hudební produkce"), je povinen poskytnout p říslušnému kolektivnímu 
správci údaje a sou činnost pot řebnou pro ur čení totožnosti provozovatele ve řejné hudební 
produkce. 
  
 (5) Dodavatel živé ve řejné hudební produkce je povinen p ředložit provozovateli živé 
veřejné produkce program produkce s uvedením jmen auto r ů a názv ů d ěl, která mají být provozována, 
a to nejpozd ěji 20 dn ů p řed konáním produkce. Provozovatel živé ve řejné hudební produkce je 
povinen tento program produkce s uvedením jmen auto r ů a názv ů d ěl, která mají být provozována, 
oznámit p říslušnému kolektivnímu správci, a to nejpozd ěji 10 dn ů p řed konáním produkce, pokud 
není ve smlouv ě mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnu to jinak. 
  
 (6) P ři uzavírání smluv podle odstavce 1 písm. h) se p řihlédne zejména k  
a) tomu, zda k užití p ředmětu ochrany dochází p ři výkonu podnikání nebo jiné hospodá řské 
činnosti, 
  
b) p římému či nep římému hospodá řskému nebo obchodnímu prosp ěchu, který uživatel získá z užití či 
v souvislosti s užitím p ředmětu ochrany, 
  
c) charakteru a specifik ům místa nebo regionu, ve kterém dochází k užití p ředmětu ochrany, 
  
d) ú čelu, zp ůsobu, rozsahu a okolnostem užití p ředmětu ochrany. 
  
 (7) Kolektivní správce je povinen si p ři zpracování návrhu výše odm ěn nebo návrhu zp ůsobu 
jejich ur čení vyžádat stanoviska právnických osob sdružujícíc h p říslušné uživatele p ředmět ů 
ochrany, pokud se takové osoby u kolektivního správ ce za tímto ú čelem p řihlásily a prokázaly, že 
sdružují vyšší než zanedbatelný po čet uživatel ů. 
  

§ 100a 
 

 (1) Kolektivní správce, pop řípad ě jím zastoupený nositel práv, nem ůže uplat ňovat zdržovací 
nárok [§ 40 odst. 1 písm. b)], ani nárok na náhradu  škody nebo na vydání bezd ůvodného obohacení 
podle zvláštní úpravy tohoto zákona (§ 40 odst. 4) z neoprávn ěného zásahu do kolektivn ě 
spravovaného práva nebo ohrožení takového práva, po kud uživatel nebo osoba oprávn ěná hájit zájmy 
v ní sdružených uživatel ů řádně a bez zbyte čných pr ůtah ů vede s p říslušným kolektivním správcem v 
souvislosti s takovým zásahem či ohrožením práva jednání sm ěřující k uzav ření smlouvy vyžadované 



tímto zákonem, nebo pokud souhlasí v této souvislos ti s využitím zprost ředkovatele podle tohoto 
zákona (§ 102). 
  
 (2) Ustanovením odstavce 1 není dot čen nárok na vydání bezd ůvodného obohacení ve výši 
obvyklé odm ěny podle zvláštních právních p ředpis ů. 6b) 
  
 (3) P řekážka uplatn ění zdržovacího nároku podle odstavce 1 nevzniká či odpadá, pokud by 
neuplatn ění zdržovacího nároku bylo v rozporu s oprávn ěnými spole čnými zájmy nositel ů práv, 
zejména proto, že by z jednání uživatele nebo osoby  oprávn ěné hájit zájmy v ní sdružených 
uživatel ů byl z řejmý úmysl smlouvu uvedenou v odstavci 1 neuzav řít nebo by bylo ohroženo spln ění 
nároku na vydání bezd ůvodného obohacení podle zvláštních právních p ředpis ů. 6b) 
  

§ 101 
 

Kolektivní a hromadné smlouvy 
 

 (1) Kolektivní správce poskytuje smlouvami podle §  100 odst. 1 písm. h) bodu 1 oprávn ění k 
výkonu práva užít p ředměty ochrany ur čené bu ď jednotliv ě, nebo hromadn ě, což zahrnuje všechny 
předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivn ě spravuje. Pokud kolektivní správce poskytne 
oprávn ění k výkonu práva k hromadn ě ur čeným p ředmět ům ochrany (pro ú čely tohoto zákona "hromadná 
smlouva") a pokud jsou pro rozd ělení vybraných odm ěn pot řebné údaje uživatele o užití konkrétních 
předmět ů ochrany, je kolektivní správce oprávn ěn takové údaje od uživatele požadovat. Hromadná 
smlouva musí být sjednána písemn ě. Ustanovení p ředchozí v ěty se vztahuje p řiměřeně i na smlouvy 
podle § 100 odst. 1 písm. h) bod ů 2 až 4. 
  
 (2) Kolektivní správce nesmí uživatel ům předmět ů ochrany ukládat omezení, která p řesahují 
rámec ochrany stanovené tímto zákonem. 
  
 (3) Povinnost podle § 100 odst. 1 písm. h) kolekti vní správce nemá, bylo-li by uzav ření 
smlouvy v rozporu s oprávn ěnými spole čnými zájmy nositel ů práv, nebo jde-li o návrh na uzav ření 
smlouvy, kterou má být poskytnuto oprávn ění vztahující se k p ředmětu ochrany jednotliv ě ur čenému, 
bylo-li by uzav ření smlouvy v rozporu s oprávn ěnými zájmy nositele práv k takovému p ředmětu 
ochrany. 
  
 (4) Povinnost uzav řít podle § 100 odst. 1 písm. h) smlouvu s právnicko u osobou sdružující 
uživatele (pro ú čely tohoto zákona "kolektivní smlouva") kolektivní správce nemá ani tehdy, 
nelze-li na n ěm uzav ření takové smlouvy spravedliv ě požadovat pro zanedbatelný po čet uživatel ů, 
které taková osoba sdružuje. 
  
 (5) Kolektivní smlouva musí být sjednána písemn ě a jednotlivým sdruženým uživatel ům z ní 
vznikají práva a povinnosti v ůči kolektivnímu správci p římo; tím není dot čeno, že kolektivní 
správce jedná na ú čet nositel ů práv. 
  
 (6) Kolektivní správce je oprávn ěn uživateli, který je v ůči n ěmu v prodlení se zaplacením 
odměny a tuto odm ěnu nezaplatí ani v dodate čné t řicetidenní lh ůt ě za tím ú čelem kolektivním 
správcem poskytnuté, do časn ě, na dobu prodlení, zakázat užití p ředmět ů ochrany, ke kterému by byl 
uživatel jinak ze smlouvy uzav řené s kolektivním správcem oprávn ěn. 
  
 (7) Kolektivnímu správci náleží i oprávn ění stanovit zákaz podle § 72 odst. 4 a § 76 odst. 
3 s tím, že jej m ůže uplatnit jak pro jednotlivé, tak i pro všechny u mělecké výkony a zvukové 
záznamy, k nimž práva kolektivn ě spravuje. 
  
 (8) Kolektivní správce je oprávn ěn poskytovat uživateli oprávn ění k výkonu práva užít 
předměty ochrany pouze jako nevýhradní. 
  
 (9) Poskytne-li hromadnou smlouvou podle odstavce 1 p říslušný kolektivní správce licenci  
a) k provozování um ěleckých výkon ů ze zvukového záznamu vydaného k obchodním ú čel ům nebo k 
provozování takových zvukových záznam ů, 
  
b) k nedivadelnímu provozování hudebních d ěl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného 
k obchodním ú čel ům, 
  
c) k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání ur čitého druhu d ěl, 
  
d) k provozování rozhlasového nebo televizního vysí lání ur čitého druhu d ěl, um ěleckých výkon ů, 
zvukových záznam ů nebo zvukov ě obrazových záznam ů, 
  
e) k p ůj čování originálu nebo rozmnoženiny díla s výjimkou p očíta čového programu nebo k p ůj čování 
díla nebo výkonu výkonného um ělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukov ě obrazový záznam a k 
půj čování takových záznam ů, 
  



f) k zp řístup ňování díla, zahrnující i zhotovení rozmnoženiny zve řejn ěného díla, knihovnou 6a) 
jednotlivc ům ze strany ve řejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 pro ú čely výzkumu a soukromého 
studia; toto ustanovení se nevztahuje na po číta čové programy, zvukové a zvukov ě obrazové záznamy, 
vydané notové záznamy díla hudebního či hudebn ě dramatického a na díla, která jsou p ředmětem 
licen čních smluv, nebo jestliže to nositel práva zakázal,  
  
g) k živému nedivadelnímu provozování díla, pokud p rovozování díla nesm ěřuje k dosažení p římého 
nebo nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu, 
 platí, že je takto licence poskytnuta nejen ve vzt ahu k p říslušným p ředmět ům ochrany, a 
jde-li o díla, k p říslušným druh ům děl nositel ů práv smluvn ě zastupovaných, ale i všech 
ostatních, kte ří se pak považují za zastupované ze zákona. To nepl atí pro díla audiovizuální ani 
díla audiovizuáln ě užitá, pokud jde o licenci podle písmene c) a e), ani pro takového smluvn ě 
nezastupovaného nositele práva, který v ůči uživateli a p říslušnému kolektivnímu správci ú činky 
hromadné smlouvy pro konkrétní p řípad či pro všechny p řípady vylou čí; nem ůže však vylou čit ú činky 
hromadné smlouvy v p řípad ě licence podle písmene d). 
  
 (10) P říslušný kolektivní správce p řihlíží p ři rozd ělování a vyplácení odm ěn, které vybral 
na základ ě hromadné smlouvy podle odstavce 9 pro smluvn ě nezastupované nositele práva k takovým z 
nich, kte ří se u n ěj za tímto ú čelem p řihlásili k evidenci. Je povinen vyzvat k evidenci t y, pro 
které odm ěny vybral a kte ří mu jsou známi. 
  
 (11) V p řípad ě, kdy uživatel p ředmět ů ochrany uzavírá smlouvy, jejichž p ředmětem je 
poskytnutí oprávn ění k výkonu práva užít p ředměty ochrany, k nimž takové právo kolektivn ě 
spravují více než dva kolektivní správci, je takový  uživatel oprávn ěn požadovat, aby tito 
kolektivní správci pov ěřili uzav řením jediné smlouvy spole čného zástupce podle § 97 odst. 5. Toto 
ustanovení se použije obdobn ě i v p řípad ě uzavírání kolektivních smluv podle odstavce 4. Pro  
pov ěření spole čného zástupce kolektivních správc ů podle tohoto ustanovení platí, že se tím 
sleduje ú čelný výkon kolektivní správy. 
  
 (12) Kolektivní správce, kterému bylo podle § 98 o dst. 7 ud ěleno oprávn ění k vybírání 
odměn pro všechny autory, je povinen poskytnout odm ěny jinému kolektivnímu správci k rozd ělení 
autor ům, jejichž práva tento jiný kolektivní správce spra vuje. 
  

§ 102 
 

Zprost ředkovatelé kolektivních a hromadných smluv 
 

 (1) K usnadn ění sjednávání kolektivních smluv, pop řípad ě smluv hromadných [§ 100 odst. 1 
písm. h)] mohou smluvní strany využít jednoho nebo více zprost ředkovatel ů jmenovaných k tomu 
účelu ministerstvem z nezávislých odborník ů. Zprost ředkovatelem pro ú čely tohoto zákona m ůže být 
zletilá fyzická osoba zp ůsobilá k právním úkon ům, která souhlasí s výkonem této činnosti. Seznam 
zprost ředkovatel ů je ve řejn ě p řístupný; vede jej ministerstvo s p řihlédnutím k návrh ům 
kolektivních správc ů a uživatel ů, pop ř. jejich sdružení. 
  
 (2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprost ředkovateli do 30 dn ů od p ředložení návrhu 
kteroukoli smluvní stranou na sjednání smlouvy podl e odstavce 1 zprost ředkovatelem, ur čí 
zprost ředkovatele ministerstvo do 14 dn ů od p ředložení žádosti. 
  
 (3) Žádost p ředkládá zprost ředkovateli kterákoli smluvní strana písemn ě. V žádosti uvede 
dosavadní stav jednání a p řipojí sv ůj návrh a stanovisko druhé smluvní strany. Smluvní strany 
jsou povinny si poskytovat p ři zprost ředkování pot řebnou sou činnost. 
  
 (4) Zprost ředkovatelé jsou povinni být nápomocni p ři jednání smluvních stran, pop řípad ě i 
předkládat stranám vlastní návrhy do 30 dn ů od p ředložení žádosti. 
  
 (5) Nevyjád ří-li žádná ze stran do 30 dn ů od p ředložení návrhu zprost ředkovatele podle 
odstavce 1 námitky k tomuto návrhu, má se za to, že  jej strany p řijaly. 
  
 (6) Zprost ředkovatel má nárok na odm ěnu, na které se dohodnou smluvní strany, a na náhra du 
nutn ě vynaložených náklad ů. Nedohodnou-li se smluvní strany se zprost ředkovatelem na odm ěně za 
jeho činnost p ři sjednávání kolektivní či hromadné smlouvy, činí odm ěna zprost ředkovatele 
dvojnásobek minimální mzdy platné pro zam ěstnance odm ěňovaného m ěsí ční mzdou. 7) Odm ěnu 
zprost ředkovatele a náklady spojené s jeho činností nesou rovným dílem smluvní strany. 
  

§ 103 
 

Dohled ministerstva 
 

 (1) Ministerstvo vykonává dohled podle tohoto záko na nad kolektivními správci práv 
oprávn ěnými k výkonu kolektivní správy podle tohoto zákona . 
  



 (2) Ministerstvo je p ři výkonu dohledu podle odstavce 1 oprávn ěno 
  
a) vyžádat si od kolektivního správce informace a p ředložení podklad ů, které jsou pot řebné pro 
výkon dohledu, 
  
b) zjiš ťovat, zda nedochází k porušování povinností uložený ch tímto zákonem, 
  
c) ukládat p ři zjišt ění závad v dodržování tohoto zákona povinnost k náp rav ě, stanovit k jejímu 
spln ění p řiměřenou lh ůtu a ukládat pokuty. 
  
 (3) Kolektivní správce je povinen v p řiměřené lh ůt ě stanovené ministerstvem poskytnout 
pravdivé a úplné informace a sou činnost odpovídající oprávn ěním ministerstva podle odstavce 2. 
  
 (4) Náklady vzniklé kolektivnímu správci v souvisl osti s provád ěním dohledu ministerstva 
podle odstavce 2 nese tento kolektivní správce. 
  
 (5) Nesplní-li kolektivní správce uloženou povinno st k náprav ě ve stanovené lh ůt ě, m ůže mu 
ministerstvo ke spln ění uložené povinnosti uložit donucovací pokutu až d o výše 100 000 K č, a to i 
opakovan ě. Úhrn takto uložených donucovacích pokut nesmí p řevyšovat 500 000 K č. 
  
 (6) Kolektivnímu správci, který nesplnil povinnost  podle odstavce 3, m ůže ministerstvo 
uložit po řádkovou pokutu až do výše 50 000 K č, a to i opakovan ě, nesplnil-li povinnost ani ve 
lh ůt ě nov ě stanovené ministerstvem. Úhrn takto uložených po řádkových pokut nesmí p řesáhnout 
částku 200 000 K č. Řízení o uložení po řádkové pokuty lze zahájit nejpozd ěji do 1 m ěsíce ode dne 
nespln ění povinnosti. 
  
 (7) Zjistí-li ministerstvo porušení povinností kol ektivního správce, které pro n ěj 
vyplývají z tohoto zákona, m ůže uložit kolektivnímu správci pokutu až do výše 50 0 000 K č. Pokuta 
může být uložena i opakovan ě. Pokutu lze uložit nejpozd ěji do jednoho roku ode dne, kdy 
ministerstvo zjistí, že došlo k porušení povinnosti . P ři stanovení výše pokuty ministerstvo 
přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a ke zp ůsobenému následku. 
  
 (8) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo a jsou p říjmem Státního fondu kultury České 
republiky. 
  
 (9) Uložením povinnosti k náprav ě a pokuty podle tohoto zákona není dot čena odpov ědnost 
podle jiných právních p ředpis ů. 
  
 (10) Dohledem ministerstva není dot čen dozor Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže podle 
zvláštního právního p ředpisu 8) . 
  

§ 104 
 

Pravidla pro rozd ělování odm ěn vybraných kolektivním správcem 
 

 (1) Z odm ěn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. a) a c) p řísluší, 
  
a) jde-li o p řístroj k zhotovení zvukových záznam ů a z nenahraných nosi čů zvukových záznam ů, 
autor ům 50 % a výkonným um ělc ům a výrobc ům zvukových záznam ů 50 %, o n ěž se d ělí stejným dílem, 
  
b) jde-li o p řístroj k zhotovení zvukov ě obrazových záznam ů a z nenahraných nosi čů takových 
záznamů, 60 % autor ům, zejména režisér ům audiovizuálních d ěl, autor ům děl literárních, 
dramatických a hudebn ě dramatických, autor ům děl hudebních s textem nebo bez textu, kameraman ům, 
architekt ům, scénograf ům, kostýmním výtvarník ům, výtvarník ům a autor ům děl choreografických a 
pantomimických, a 40 % výkonným um ělc ům a výrobc ům zvukov ě obrazových záznam ů (z toho 25 % 
výrobc ům zvukov ě obrazových záznam ů a 15 % výkonným um ělc ům). 
  
 (2) Z odm ěn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. a) a c), nejed ná-li se o odm ěny podle 
odstavce 1, a z odm ěn vybraných podle § 25 odst. 3 písm. b) a odst. 4 p řísluší 60 % autor ům (z 
toho 45 % autor ům děl literárních v četn ě d ěl v ědeckých a d ěl kartografických a 15 % autor ům děl 
výtvarných um ění) a 40 % nakladatel ům vydaných d ěl. 
  
 (3) Z odm ěn vybraných podle § 37 odst. 2 p řísluší 75 % autor ům děl literárních, v četn ě d ěl 
vědeckých a d ěl kartografických, a 25 % autor ům děl výtvarných. 
  

HLAVA V 
 

SOUBĚH OCHRANY 
 

§ 105 
 



 Právo autorské není dot čeno právy souvisejícími s právem autorským ani práv em po řizovatele 
databáze k jím po řízené databázi. Ochrana d ěl podle práva autorského nevylu čuje ochranu 
stanovenou zvláštními právními p ředpisy. 
  

HLAVA VI 
 

SPRÁVNÍ DELIKTY 
 

§ 105a 
 

Přestupky 
  

 (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
  
a) neoprávn ěně užije autorské dílo, um ělecký výkon, zvukový či zvukov ě obrazový záznam, 
rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 
  
b) neoprávn ěně zasahuje do práva autorského zp ůsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 
odst. 1, nebo 
  
c) jako obchodník, který se ú častní prodeje originálu díla um ěleckého, nesplní oznamovací 
povinnost podle § 24 odst. 6. 
  
 (2) Za p řestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu  do 150 000 K č, za p řestupek 
podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 K č a za p řestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 
50 000 K č. 
  

§ 105b 
 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzický ch osob 
 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se do pustí správního deliktu tím, že 
  
a) neoprávn ěně užije autorské dílo, um ělecký výkon, zvukový či zvukov ě obrazový záznam, 
rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 
  
b) neoprávn ěně zasahuje do práva autorského zp ůsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 
odst. 1, nebo 
  
c) jako obchodník, který se ú častní prodeje originálu díla um ěleckého, nesplní oznamovací 
povinnost podle § 24 odst. 6. 
  
 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se  uloží pokuta do 150 000 K č, za správní 
delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. 
c) pokuta do 50 000 K č. 
  

§ 105c 
 

Spole čná ustanovení 
 

 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení prá vní povinnosti zabránila. 
  
 (2) P ři ur čení vým ěry pokuty se p řihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následk ům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
  
 (3) Odpov ědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jes tliže správní orgán o n ěm 
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o n ěm dozv ěděl, nejpozd ěji však do 3 let ode dne, kdy 
byl spáchán. 
  
 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v p řenesené p ůsobnosti projednává v prvním stupni 
obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností, v jehož územním obvodu byl správní delikt  spáchán. 
  
 (5) Na odpov ědnost za jednání, k n ěmuž došlo p ři podnikání fyzické osoby 8a) nebo v p římé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpov ědnosti a postihu právnické osoby. 
  
 (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.  P říjem z pokut je p říjmem rozpo čtu, ze 
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 
  

HLAVA VII 



 
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 
§ 106 

 
Ustanovení p řechodná 

 
 (1) Tímto zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode dne nabytí jeh o ú činnosti. 
Právní vztahy vzniklé p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich 
vzniklé, jakož i práva z odpov ědnosti za porušení smluv uzav řených p řede dnem nabytí ú činnosti 
tohoto zákona se řídí dosavadními p ředpisy. 
  
 (2) Podle dosavadních p ředpis ů se posuzují všechny lh ůty, které za čaly b ěžet p řede dnem 
nabytí ú činnosti tohoto zákona, jakož i lh ůty pro uplatn ění práva, které se podle odstavce 1 řídí 
dosavadními p ředpisy, i když za čnou b ěžet po nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  
 (3) Doba trvání majetkových práv se řídí tímto zákonem i tehdy, za čala-li b ěžet p řed jeho 
nabytím ú činnosti. Pokud již doba trvání t ěchto práv p řed nabytím ú činnosti tohoto zákona 
uplynula a podle tohoto zákona by ješt ě trvala, ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona se obnovuje 
na dobu zbývající. Rozmnoženiny p ředmět ů ochrany, ke kterým se doba trvání majetkových práv  
obnovuje, oprávn ěně po řízené p řed nabytím ú činnosti tohoto zákona lze však voln ě rozši řovat ješt ě 
2 roky po nabytí jeho ú činnosti. 
  
 (4) Podle tohoto zákona jsou chrán ěny i p ředměty ochrany, které nebyly podle dosavadních 
předpis ů chrán ěny [§ 1 písm. b) body 3, 5 a 6 a § 2 odst. 2] nebo jejichž obsah ochrany byl jiný 
než podle tohoto zákona. Za výrobce českého zvukov ě obrazového záznamu audiovizuálního díla 
zve řejn ěného v dob ě od 1. 1. 1950 do 31. 12. 1964 se považuje Národní filmový archiv. 9) Za 
výrobce zvukov ě obrazového záznamu audiovizuálních d ěl zve řejn ěných v dob ě od 1. 1. 1965 do 31. 
12. 1991, k nimž podle zvláštních právních p ředpis ů 10) vykonává práva autorská Státní fond České 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, se považuje tento fond. 
  
 (5) Ustanovením odstavce 4 není dot čeno právo hospoda ření Národního filmového archivu k 
originálnímu nosi či záznamu audiovizuálního díla. 
  
 (6) Ustanovení odstavce 4 v ěty prvé se použije p řiměřeně, pokud jde o databáze podle § 88, 
avšak pouze byly-li zhotoveny nejd říve 15 let p řed ú činností tohoto zákona. 
  
 (7) Oprávn ění k výkonu hromadné správy ud ělená podle dosavadních p ředpis ů se považují za 
oprávn ění ke kolektivní správ ě práv podle tohoto zákona. Obsah a rozsah t ěchto oprávn ění uvede 
ministerstvo do souladu s tímto zákonem a vydá p říslušným osobám do 90 dn ů od nabytí ú činnosti 
tohoto zákona oprávn ění nová. 
  
 (8) Správní řízení zahájená p řed ú činností tohoto zákona se ukon čí podle tohoto zákona. 
  

§ 107 
 

Ustanovení záv ěre čná 
 

 (1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na díla a utor ů a um ělecké výkony výkonných 
umělc ů, kte ří jsou státními ob čany České republiky, a ť byly vytvo řeny nebo zve řejn ěny kdekoli. 
  
 (2) Na díla a um ělecké výkony cizích státních p říslušník ů a osob bez státní p říslušnosti 
vztahují se ustanovení tohoto zákona podle mezináro dních smluv, jimiž je Česká republika vázána a 
které byly vyhlášeny ve Sbírce zákon ů České republiky, a není-li jich, je-li zaru čena vzájemnost. 
  
 (3) Není-li spln ěna žádná z podmínek uvedených v odstavci 2, vztahuj e se tento zákon na 
díla autor ů a výkony výkonných um ělc ů, kte ří nejsou státními ob čany České republiky, byla-li 
poprvé v České republice zve řejn ěna, anebo má-li zde autor či výkonný um ělec bydlišt ě. 
  
 (4) Trvání práva u d ěl cizích státních p říslušník ů nemůže být delší než ve státu p ůvodu 
díla. 11) 
  
 (5) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na zvukov é záznamy výrobc ů zvukových záznam ů, 
kte ří mají na území České republiky bydlišt ě nebo sídlo; na zvukové záznamy zahrani čních výrobc ů 
zvukových záznam ů se vztahují za p řiměřeného použití ustanovení odstavc ů 2 a 3. 
  
 (6) Na zvukov ě obrazové záznamy, rozhlasové a televizní vysílání,  zve řejn ěná volná díla 
podle § 28 odst. 2, díla vydaná nakladatelem podle § 87 a databáze podle § 88 platí ustanovení 
odstavce 5 obdobn ě. 
  

ČÁST DRUHÁ 



 
Změna zákona o oce ňování majetku 

 
§ 108 

 
 Zákon č. 151/1997 Sb. , o oce ňování majetku a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o oce ňování 
majetku), se m ění takto: 
 
 1. V nadpisu § 17 se za slovo "poznatk ů" vkládá čárka a dopl ňují se slova "n ěkterých 
majetkových práv souvisejících s právem autorským a  práv po řizovatele databáze". 
 
 2. V § 17 odst. 1 se za slovo "(know-how)" vkládá čárka a vkládají se slova v četn ě 
poznámky pod čarou č. 17a) "majetková práva, která jsou obsahem práv so uvisejících s právem 
autorským, s výjimkou práv výkonných um ělc ů, a majetková práva po řizovatele databáze, 17a) 
 
 17a) Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvi sejících s právem autorským a o zm ěně 
některých zákon ů (autorský zákon).". 
 
 3. V § 17 odst. 3 písm. a) se na konci za slovy "p ísmene b)," dopl ňují slova "c) nebo 
d),". 
 
 4. V § 17 odst. 3 se na konci te čka nahrazuje čárkou a dopl ňují se písmena c) a d), která 
znějí: 
 
"c) činí u p říslušných práv souvisejících s právem autorským tak ový po čet let, který zbývá do 
ukon čení padesátileté doby trvání t ěchto práv, v p řípad ě, že nelze zjistit po čet let podle 
písmene a) , a 
  
d) činí u práv po řizovatele databáze takový po čet let, který zbývá do ukon čení patnáctileté doby 
trvání t ěchto práv, v p řípad ě, že nelze zjistit po čet let podle písmene a) .". 
  
 5. V § 17 se dopl ňuje odstavec 5, který zní: 
 
 "(5) Majetková práva autorská a majetková práva vý konných um ělc ů jakožto práva 
nepřevoditelná se neoce ňují.". 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna trestního zákona 
 

§ 109 
 

 Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve zn ění zákona č. 120/1962 Sb. , zákona č. 53/1963 
Sb. , zákona č. 56/1965 Sb. , zákona č. 81/1966 Sb. , zákona č. 148/1969 Sb. , zákona č. 45/1973 
Sb. , zákona č. 43/1980 Sb. , zákonného opat ření č. 10/1989 Sb. , zákona č. 159/1989 Sb. , zákona 
č. 47/1990 Sb. , zákona č. 84/1990 Sb. , zákona č. 175/1990 Sb. , zákona č. 457/1990 Sb. , zákona 
č. 545/1990 Sb. , zákona č. 490/1991 Sb. , zákona č. 557/1991 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 
93/1992 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 
Sb. , zákona č. 152/1995 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb. , 
zákona č. 253/1997 Sb. , zákona č. 92/1998 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. 
, zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 96/1999 Sb. , zákona č. 191/1999 Sb. , zákona č. 210/1999 
Sb. , zákona č. 223/1999 Sb. , zákona č. 238/1999 Sb. , zákona č. 305/1999 Sb. , zákona č. 
327/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb. , se m ění takto: 
 
 1. V části druhé hlav ě druhé v nadpisu oddílu čtvrtého se za slovo "právu" vkládá čárka a 
dopl ňují se slova "proti práv ům souvisejícím s právem autorským a proti práv ům k databázi". 
 
 2. V nadpisu § 152 se za slovo "práva" vkládá čárka a dopl ňují se slova "práv 
souvisejících s právem autorským a práv k databázi" . 
 
 3. V § 152 odstavec 1 zní: 
 
 "(1) Kdo neoprávn ěně zasáhne do zákonem chrán ěných práv k autorskému dílu, um ěleckému 
výkonu, zvukovému či zvukov ě obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo 
databázi, bude potrestán odn ětím svobody až na dv ě léta nebo pen ěžitým trestem nebo propadnutím 
věci.". 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 



Změna zákona o p řestupcích 
 

§ 110 
 

 Zákon č. 200/1990 Sb. , o p řestupcích, ve zn ění zákona č. 337/1992 Sb. , zákona č. 
344/1992 Sb. , zákona č. 359/1992 Sb. , zákona č. 67/1993 Sb. , zákona č. 290/1993 Sb. , zákona 
č. 134/1994 Sb. , zákona č. 82/1995 Sb. , zákona č. 237/1995 Sb. , zákona č. 279/1995 Sb. , 
zákona č. 289/1995 Sb. , zákona č. 112/1998 Sb. , zákona č. 168/1999 Sb. , zákona č. 360/1999 Sb. 
a zákona č. 29/2000 Sb. , se m ění takto: 
 
 1. V § 32 odst. 1 písmeno a) zní: 
 
"a) neoprávn ěně užije autorské dílo, um ělecký výkon, zvukový či zvukov ě obrazový záznam, 
rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,".  
  
 2. V § 32 odstavec 2 zní: 
 
 "(2) Za p řestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu  do 15 000 K č. Za p řestupek 
podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do  5 000 K č.". 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

Změna živnostenského zákona 
 

§ 111 
 

 V § 3 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnost enský zákon), ve 
znění zákona č. 591/1992 Sb. , zákona č. 600/1992 Sb. , zákona č. 273/1993 Sb. , zákona č. 
303/1993 Sb. , zákona č. 200/1994 Sb. , zákona č. 237/1995 Sb. , zákona č. 286/1995 Sb. a zákona 
č. 356/1999 Sb. , písmena b) a c) v četn ě poznámek pod čarou č. 2) a 2a) zn ějí: 
 
"b) využívání výsledk ů duševní tv ůr čí činnosti, chrán ěných zvláštními zákony, jejich p ůvodci nebo 
autory, 2) 
  
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního p ředpisu, 2a) 
 2) Zákon č. 527/1990 Sb. , o vynálezech, pr ůmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve zn ění zákona 
č. 519/1991 Sb.  
 Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvi sejících s právem autorským a o zm ěně 
některých zákon ů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb. , o ochran ě topografií polovodi čových prvk ů, ve zn ění 
zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb. , o užitných vzorech, ve zn ění zákona č. 116/2000 Sb. 
 2a) Zákon č. 121/2000 Sb. ". 
 

ČÁST ŠESTÁ 
 

Změna zákona o daních z p říjm ů 
 

§ 112 
 

 V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z p říjm ů, ve zn ění zákona č. 96/1993 Sb. , 
zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 196/1993 Sb. , zákona č. 323/1993 Sb. , zákona č. 259/1994 Sb. 
, zákona č. 118/1995 Sb. , zákona č. 149/1995 Sb. , zákona č. 316/1996 Sb. , zákona č. 209/1997 
Sb. , zákona č. 210/1997 Sb. , zákona č. 111/1998 Sb. , zákona č. 149/1998 Sb. , zákona č. 
168/1998 Sb. , zákona č. 333/1998 Sb. , zákona č. 63/1999 Sb. , zákona č. 144/1999 Sb. , zákona 
č. 225/1999 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb. a zákona č. 103/2000 Sb. , se za písmenem 
zd) te čka nahrazuje čárkou a dopl ňuje se písmeno ze), které v četn ě poznámky pod čarou č. 64a) 
zní: 
 
"ze) p říjmy plynoucí ve form ě povinného výtisku na základ ě zvláštního právního p ředpisu 64a) a ve 
form ě autorské rozmnoženiny, v po čtu obvyklém, p řijaté v souvislosti s užitím p ředmětu práva 
autorského nebo práv souvisejících s právem autorsk ým. 
 64a) Zákon č. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích. Zákon  č. 53/1959 Sb. , o jednotné soustav ě 
knihoven, ve zn ění zákona č. 425/1990 Sb.  
 Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvi sejících s právem autorským a o zm ěně 
některých zákon ů (autorský zákon).". 
  

ČÁST SEDMÁ 
 

Změna zákona o n ěkterých podmínkách výroby, ší ření a archivování 



audiovizuálních d ěl 
 

§ 113 
 

 V § 1 odst. 2 zákona č. 273/1993 Sb. , o n ěkterých podmínkách výroby, ší ření a archivování 
audiovizuálních d ěl, o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů a n ěkterých dalších p ředpis ů, písmeno a) 
zní: 
 
"a) výrobcem audiovizuálního díla osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpov ědnost byl záznam 
audiovizuálního díla poprvé po řízen,". 
  

ČÁST OSMÁ 
 

Změna zákona o hromadné správ ě autorských práv a práv autorskému právu 
příbuzných 

 
§ 114 

 
 V zákon ě č. 237/1995 Sb. , o hromadné správ ě autorských práv a práv autorskému právu 
příbuzných a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, se část I zrušuje. 
  

ČÁST DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o opat řeních týkajících se dovozu, vývozu a zp ětného vývozu 
zboží porušujícího n ěkterá práva duševního vlastnictví 

 
§ 115 

 
 V zákon ě č. 191/1999 Sb. , o opat řeních týkajících se dovozu, vývozu a zp ětného vývozu 
zboží porušujícího n ěkterá práva duševního vlastnictví a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, se 
část druhá zrušuje. 
  

ČÁST DESÁTÁ 
 

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 

§ 116 
 

 V zákon ě č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a telev izního vysílání, ve zn ění 
zákona č. 597/1992 Sb. , zákona č. 36/1993 Sb. , zákona č. 253/1994 Sb. , zákona č. 40/1995 Sb. , 
zákona č. 237/1995 Sb. , zákona č. 301/1995 Sb. , zákona č. 135/1997 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb. 
, se § 26 zrušuje. 
  

ČÁST JEDENÁCTÁ 
 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 

§ 117 
 

 Zrušují se: 
 
 1. Zákon č. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, v ědeckých a um ěleckých (autorský zákon). 
 
 2. Zákon č. 89/1990 Sb. , kterým se m ění a dopl ňuje zákon č. 35/1965 Sb. , o dílech 
literárních, v ědeckých a um ěleckých (autorský zákon). 
 
 3. Zákon č. 86/1996 Sb. , kterým se m ění a dopl ňuje zákon č. 35/1965 Sb. , o dílech 
literárních, v ědeckých a um ěleckých (autorský zákon), ve zn ění zákona č. 89/1990 Sb. , zákona č. 
468/1991 Sb. , zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
 

ÚČINNOST 
  



§ 118 
 

 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. prosince 2000. 
 

Klaus v. r. 
 

Havel v. r. 
 

Zeman v. r. 
 

Vybraná ustanovení novel 
 

Čl.II zákona č. 216/2006 Sb. 
 

Přechodná a záv ěre čná ustanovení 
 

 1. Pro částky vyjád řené v eurech se použije kurz vyhlašovaný Českou národní bankou ke dni 
uzav ření smlouvy o p řevodu. 
  
 2. Doba trvání práva výrobce zvukového záznamu pod le § 77 zákona č. 121/2000 Sb. , ve 
znění ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, se řídí tímto zákonem i tehdy, za čala-li 
běžet p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona. Pokud právo výrobce zvukovéh o záznamu podle § 77 
zákona č. 121/2000 Sb. , ve zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, zaniklo v období 
od 22. prosince 2002 do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, obnovuje se toto právo ke dn i nabytí 
účinnosti tohoto zákona na zbývající dobu podle § 77 zákona č. 121/2000 Sb. , ve zn ění ú činném 
ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  
 3. Za výrobce zvukov ě obrazového záznamu audiovizuálního díla zve řejn ěného v dob ě od 1. 
ledna 1950 do 31. prosince 1992, k n ěmuž Česká televize podle zákona č. 36/1993 Sb. , o n ěkterých 
opat řeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání , vykonává práva autorská, se považuje 
Česká televize. 
  
 4. Správní řízení, která nebyla pravomocn ě skon čena p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto 
zákona, se dokon čí podle dosavadních právních p ředpis ů. 
  
 5. Právní vztahy vzniklé p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z 
nich vzniklé, jakož i práva z odpov ědnosti za porušení smluv uzav řených p řede dnem ú činnosti 
tohoto zákona, se řídí dosavadními p ředpisy. 
  

Příl. 
Sazebník odm ěn p ři op ětném prodeji originálu díla um ěleckého, v souvislosti s 

rozmnožováním díla pro osobní pot řebu a v souvislosti s p ůj čováním d ěl 
 

 1. Osoby uvedené v § 24 odst. 6 jsou povinny odvád ět odm ěnu p ři op ětném prodeji originálu 
díla um ěleckého na území České republiky p říslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo ud ěleno 
oprávn ění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím  vybírání odm ěn od t ěchto osob. Odm ěna 
činí 
a) 4 % z části kupní ceny do                           50 000  EUR, 
b) 3 % z části kupní ceny nad        50 000 EUR do     200 00 0 EUR, 
c) 1 % z části kupní ceny nad        200 000 EUR do    350 00 0 EUR, 
d) 0,5 % z části kupní ceny nad      350 000 EUR do    500 000 EUR, 
e) 0,25 % z části kupní ceny nad     500 000 EUR. 
 Celková částka odm ěny však nesmí p řesáhnout 12 500 EUR. 
  
 2. Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. a), pop řípad ě písm. d), které mají sídlo nebo trvalý 
pobyt, pop řípad ě pobyt alespo ň 183 dn ů v p říslušném kalendá řním roce, a to souvisle nebo v 
několika obdobích, na území České republiky, jsou povinny odvád ět odm ěny dvakrát ro čně 
příslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle to hoto zákona ud ěleno oprávn ění k výkonu 
kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání od měn od t ěchto osob. 
  
 3. Jednorázové odm ěny p říslušející p ři dovozu nebo p řijetí nebo p ři prvním prodeji 
přístroj ů k zhotovování rozmnoženin záznam ů činí 3 % z prodejní ceny prodaných p řístroj ů, a ť tyto 
přístroje umož ňují nahrávání jenom zvuku nebo jenom obrazu nebo sp ole čně zvuku i obrazu nebo jiný 
záznam. U rozhlasových a televizních p řijíma čů, které umož ňují zhotovení záznamu vysílání, činí 
odměna 1,5 % z prodejní ceny prodaných p řijíma čů. 
  
 4. Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. b), pop řípad ě písm. d), které mají sídlo nebo trvalý 
pobyt, pop řípad ě pobyt alespo ň 183 dn ů v p říslušném kalendá řním roce, a to souvisle nebo v 
několika obdobích, na území České republiky, jsou povinny odvád ět odm ěny dvakrát ro čně 
příslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle to hoto zákona ud ěleno oprávn ění k výkonu 



kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání od měn od t ěchto osob. 
  
 5. Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. e) jsou povi nny odvád ět odm ěnu p říslušející podle § 
25 odst. 5 jednou ro čně p říslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle to hoto zákona ud ěleno 
oprávn ění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím  vybírání odm ěn od t ěchto osob. 
  
 6. Odm ěna činí za jednu tiskovou rozmnoženinu díla 
a) černobílou    0,20 K č za stránku, 
b) barevnou      0,40 K č za stránku. 
  
 7. Pravd ěpodobný po čet zhotovených tiskových rozmnoženin d ěl činí u poskytovatel ů 
rozmnožovacích služeb 
  
a) v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských  a vzd ělávacích za řízení 70 % z celkového 
počtu tiskových rozmnoženin zhotovených poskytovatelem  rozmnožovacích služeb za úplatu, 
  
b) v prostorách archiv ů, státních ú řadu a ú řadů územních samosprávných celk ů a v prostorách 
jiných poskytovatel ů rozmnožovacích služeb 20 % z celkového po čtu tiskových rozmnoženin 
zhotovených poskytovatelem rozmnožovacích služeb za  úplatu. 
  
 8. Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. c), pop řípad ě písm. d), které mají sídlo nebo místo 
podnikání, místo trvalého pobytu, pop řípad ě pobyt alespo ň 183 dn ů v p říslušném kalendá řním roce, 
a to souvisle nebo v n ěkolika obdobích, na území České republiky, jsou povinny odvád ět odm ěny 
dvakrát ro čně p říslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle to hoto zákona ud ěleno oprávn ění 
k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vy bírání odm ěn od t ěchto osob. 
  
 9. Za osoby uvedené v § 37 odst. 1 platí odm ěnu podle § 37 odst. 2 jednou ro čně 
příslušnému kolektivnímu správci stát. 
  
 10. Odm ěna za p ůj čování činí 0,50 K č za jednu výp ůj čku. 
  
____________________ 
  
"1) Sm ěrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. kv ětna 1991 o právní ochran ě po číta čových program ů. 
  
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o p rávu na pronájem a p ůj čování a o n ěkterých právech v 
oblasti duševního vlastnictví souvisejících s práve m autorským, v platném zn ění. 
  
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. zá ří 1993 o koordinaci ur čitých p ředpis ů týkajících se práva autorského a 
práv s ním souvisejících p ři družicovém vysílání a kabelovém p řenosu. 
  
Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany práva autorské ho a ur čitých práv s ním 
souvisejících, v platném zn ění. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 1 1. b řezna 1996 o právní ochran ě databází. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dn e 22. kv ětna 2001 o harmonizaci ur čitých aspekt ů práva 
autorského a práv s ním souvisejících v informa ční spole čnosti. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dn e 27. zá ří 2001 o právu na op ětný prodej ve prosp ěch 
autora originálu um ěleckého díla. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dn e 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastn ictví. 
  
1a) § 116 ob čanského zákoníku . 
  
2) Zákon č. 239/1992 Sb. , o Státním fondu kultury České republiky. 
  
3) Zákon č. 241/1992 Sb. , o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve zn ění 
zákona č. 273/1993 Sb. 
  
4) Zákon č. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozov ání ve řejných knihovnických a informa čních služeb 
(knihovní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
Zákon č. 122/2000 Sb. , o ochran ě sbírek muzejní povahy a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové služb ě a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
Zákon č. 561/2004 Sb. , o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon), 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o zm ěně a dopln ění dalších zákon ů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4a) § 14a odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění zákona č. 61/2006 



Sb. 
  
4b) Zákon č. 185/2004 Sb. , o Celní správ ě České republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4c) Čl. 4 odst. 3 na řízení Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Spole čenství. 
  
4d) Zákoník práce . 
  
4e) § 66 odst. 2 obchodního zákoníku . 
  
5) Zákon č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a telev izního vysílání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
6) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve zn ění zákona č. 29/2000 Sb. 
  
6a) Zákon č. 257/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
6b) § 451 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. , ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
7) § 2 odst. 1 písm. b) na řízení vlády č. 303/1995 Sb. , o minimální mzd ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
8) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o ochran ě hospodá řské 
sout ěže), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
8a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku . 
  
9) § 6 zákona č. 273/1993 Sb. , o n ěkterých podmínkách výroby, ší ření a archivování audiovizuálních d ěl, o 
změně a dopln ění n ěkterých zákon ů a n ěkterých dalších p ředpis ů. 
  
10) Zákon č. 241/1992 Sb. , ve zn ění zákona č. 273/1993 Sb. § 14 zákona č. 273/1993 Sb. 
  
11) Článek 5 odst. 4 Bernské úmluvy o ochran ě literárních a um ěleckých d ěl ze dne 9. zá ří 1886, dopln ěné v 
Paříži dne 4. kv ětna 1896, revidované v Berlín ě dne 13. listopadu 1908, dopln ěné v Bernu dne 20. b řezna 1914 a 
revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v 
Paříži dne 24. července 1971 (vyhláška č. 133/1980 Sb.).  


