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Proč příspěvek o autorském právu?  
- „všudypřítomnost AP“ součást všeobec. vzdělání (?)  

 

- souběh AP a PP ochrany (zejm. s ochrannými známkami, 
průmyslovými vzory) 

- AP ochrana SW, databází 

- AP aspekty propagace – internet, tištěné materiály, prezentace na 
veletrzích (včetně hudebních doprovodů – kolektivní správa…) 

- publikační činnost (odborné aj. články, fotografie atd.), 
zaměstnanecká díla 

- využívání tzv. školních děl 

 

- časté: „hledání možností ochrany, když to přes PP nejde“... 

 

 dobré mít zákl. povědomí o AP úpravě ve státě, kde firma působí... 



Autorské právo – u nás a ve světě  
 

- základem právních úprav: mezinárodní smlouvy 
 

Bernská úmluva (1896, posl. revize 1971) 

Všeobecná úmluva o autorském právu (1952, rev. 1971) 

„Internetové smlouvy WIPO“ (1996) 

Pekingská smlouva (2012) 

 

 

- v rámci EU – částečná harmonizace autorského práva  
 

9 směrnic (z toho 1 společná pro AP a PP – o vymáhání práv) 



Autorský zákon – č. 121/2000 Sb. (+ novely!) 

 

+ prováděcí vyhláška č. 488/2006 Sb., ve znění č. 408/2008 Sb. 

 

- vychází z mezinárodních smluv a směrnic EU  

- chrání:  

 - AP jako takové (včetně AP ochrany SW, designu) 

 - práva související s AP (zejm. VU, VZZ, VZOZ, 

vysílatelé, nakladatelé) 

 - databáze (sui generis ochrana) 

 



 Obsah AZ 

 
- předměty ochrany: díla (§ 2) x co není chráněno - § 2 odst. 6 /  

vynětí z ochrany § 3 / volná díla 

 

- nositelé práv (autor, výkonný umělec, výrobce ZZ, ZOZ, vysílatel, 

nakladatel, pořizovatel databáze, zveřejnitel)  

 

- práva (osobnostní+majetková, vznik ochrany, trvání ochrany, 

speciální úprava pro některé druhy děl) 



  

- licenční smlouvy (nový OZ!!!)  

 

- výjimky a omezení 

 

- ochrana práv - prostředky ochrany (soukromoprávní) + správní 
delikty  

 

+ speciální úprava pro: zaměstnanecká díla, počítačové programy, 
školní díla 

 

+ kolektivní správa 

  

DILIA (www.dilia.cz), OSA (www.osa.cz), Intergram (www.intergram.cz) 
ad. 

http://www.dilia.cz/
http://www.osa.cz/
http://www.intergram.cz/


 

  

Odbor autorského práva MK 
http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm 

• legislativa  

 (AZ, vyhláška, připomínky  k návrhům jiných zákonů apod.) 

• agenda EU  

 (legislativa, předběžné otázky, infringementy aj.) 

• mezinárodní agenda (zejm. WIPO) 

 (jednání výborů, mezinárodní smlouvy aj.) 

• kolektivní správa 

 (udělování oprávnění, dohled) 
• dotazy apod.  

http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm
http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm
http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm


  

Více se dozvíte 

na stránkách časopisu ELEKTRO 

 v seriálu o autorském právu ! 

 

Dotazy? 

 



 

  

Děkuji za pozornost. 

 

 
  

Komentáře, připomínky, náměty apod.  

uvítám na 

 

adela.faladova@mkcr.cz  

 

 

 

 

  

mailto:adela.faladova@mkcr.cz

