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změně některých zákonů (autorský
zákon, AutZ)

Předmět práva autorského – „Dílo“


Předmětem práva autorského je dílo literární a
jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora
a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné
podobě
včetně
podoby
elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu
na jeho rozsah, účel nebo význam

Předmět práva autorského – „Dílo“
(1) Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené
řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické
a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a
dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo
vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo
výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a
sochařské, dílo architektonické včetně díla
urbanistického, dílo užitého umění a dílo
kartografické.

Předmět práva autorského – „Dílo“
(2) Za dílo se považuje též počítačový
program, je-li původní v tom smyslu, že je
autorovým
vlastním
duševním
výtvorem.
Databáze, která je způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu autorovým vlastním
duševním výtvorem a jejíž součásti jsou
systematicky nebo metodicky uspořádány a
jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným
způsobem, je dílem souborným.
Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii, které jsou původní ve smyslu věty
první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

Předmět práva autorského – „Dílo“
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo
dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části,
včetně názvu a jmen postav, pokud splňují
podmínky.
(4) Předmětem práva autorského je také dílo
vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně
překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno
právo autora zpracovaného nebo přeloženého
díla.

Předmět práva autorského – „Dílo“
(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie,
antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor
nezávislých děl nebo jiných prvků, který
způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu
splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem
souborným.
(6) Dílem není námět díla sám o sobě, denní
zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka,
postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie,
matematický a obdobný vzorec, statistický graf a
podobný předmět sám o sobě.

Ochrana podle práva autorského se
nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření
obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a
sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná
přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu
takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní
knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je
veřejný
zájem
na
vyloučení
z
ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno
autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o
dílo pseudonymní ; užít takové dílo lze jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu.

Autor
(1)
(2)

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.
Autorem díla souborného je fyzická osoba,
která je tvůrčím způsobem vybrala nebo
uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů
děl do souboru zařazených.

Spoluautoři
(1)Právo autorské k dílu, které vzniklo
společnou tvůrčí činností dvou nebo více
autorů do doby dokončení díla jako dílo
jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem
spoluautorům společně a nerozdílně. Na
újmu vzniku díla spoluautorů není, lze-li
výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých
spoluautorů do díla odlišit, pokud tyto
nejsou způsobilé samostatného užití.

Spoluautoři
(2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla
přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady
technické, administrativní nebo odborné povahy
nebo poskytnutím dokumentačního nebo
technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke
vzniku díla podnět.
(3) Z právních úkonů týkajících se díla
spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni
spoluautoři společně a nerozdílně.

Spoluautoři
(4) O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři
jednomyslně. Brání-li jednotlivý autor bez vážného
důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní
spoluautoři domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho
vůle soudem. Domáhat se ochrany práva autorského k
dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i
jednotlivý spoluautor samostatně.
(5) Není-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je podíl
jednotlivých spoluautorů na společných výnosech z
práva autorského k dílu spoluautorů úměrný velikosti
jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky
rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné.

Vznik práva autorského


Právo autorské k dílu vzniká okamžikem,
kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě.

vs. registrace/zápis patentu, užitných
vzorů, průmyslových vzorů atd.

Obsah práva autorského
- práva osobnostní
(1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.
(2) Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva
rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho
autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla,
je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.
(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla,
zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo
jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon
jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít
způsobem snižujícím hodnotu díla.

Obsah práva autorského
- práva osobnostní
(4) Osobnostních práv se autor nemůže
vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a
smrtí autora zanikají.
(5) Po smrti autora si nikdo nesmí
osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být
užito jen způsobem nesnižujícím jeho
hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být
uveden autor díla, nejde-li o dílo
anonymní.

Obsah práva autorského
- práva majetková


Autor má právo své dílo užít v původní nebo
jiným zpracované či jinak změněné podobě,
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s
jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou
oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba
může dílo užít bez udělení takového oprávnění
pouze v případech stanovených tímto zákonem.

Obsah práva autorského
- práva majetková
Právem dílo užít je právo
a) na rozmnožování díla
b) na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny
díla
c) na pronájem originálu nebo rozmnoženiny
díla
d) na půjčování originálu nebo rozmnoženiny
díla
e) na vystavování originálu nebo rozmnoženiny
díla
f) na sdělování díla veřejnosti

Obsah práva autorského
- práva majetková
(1) Majetkových práv se autor nemůže vzdát;
tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je
postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro
pohledávky z takových majetkových práv
vzniklé.
(2) Majetková práva jsou předmětem dědictví.

Trvání majetkových práv
(1) Majetková práva trvají, pokud není
stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70
let po jeho smrti.
(2) Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů,
počítá se doba trvání majetkových práv od smrti
spoluautora, který ostatní přežil.
(3) Majetková práva k dílu anonymnímu a
pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného
zveřejnění díla.

Trvání majetkových práv
(4) Doba trvání majetkových práv k dílu
audiovizuálnímu se počítá od smrti poslední
přeživší z následujících osob: režisér, autor
scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť
vytvořené pro užití v audiovizuálním díle.
(5) Je-li pro počítání doby trvání majetkových
práv rozhodné zveřejnění díla a dílo se
zveřejňuje po určitou dobu ve svazcích, dílech,
na pokračování nebo v řadách, počítá se doba
trvání majetkových práv pro každou takovou
část díla samostatně.

Volné dílo
Dílo, u kterého uplynula doba trvání
majetkových práv, může každý bez
dalšího volně užít;
 Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat
jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen
způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a,
je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla,
nejde-li o dílo anonymní.


Zaměstnanecké dílo
(1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým
jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu,
které autor vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k
zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi
družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo).
Zaměstnavatel může právo výkonu podle tohoto
odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením
autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho
části.

Zaměstnanecké dílo
(2) Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který
byl oprávněn vykonávat majetková práva k
zaměstnaneckému dílu a který nemá právního
nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto
práv autor.
(3) Nevykonává-li zaměstnavatel majetková
práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je
vykonává nedostatečně, má autor právo
požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých
podmínek udělil licenci, ledaže existuje na
straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu
odmítnutí.

Zaměstnanecké dílo
(4) Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu
zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel
majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to,
že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla
souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké
dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno
jinak.
(5) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil
zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového
zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah k
zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i
pro případ, že budou existovat důvodné obavy, že
zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu
s potřebami zaměstnavatele.

Zaměstnanecké dílo
(6) Není-li sjednáno jinak, má autor
zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli
právo na přiměřenou dodatečnou odměnu,
jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená
autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného
nepoměru k zisku z využití práv k
zaměstnaneckému dílu a významu takového díla
pro dosažení takového zisku; toto ustanovení se
nepoužije na počítačové programy a databáze,
jakož i kartografická díla , ať jsou díly
zaměstnaneckými, či se za ně považují, ledaže
je sjednáno jinak.

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

Dílo školní


Do práva autorského také nezasahuje škola
nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli
za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu k
výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo
vytvořené žákem nebo studentem ke splnění
školních nebo studijních povinností vyplývajících
z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému
či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).

Omezení práva autorského
Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit
pouze ve zvláštních případech stanovených v
tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití
díla není v rozporu s běžným způsobem užití
díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny
oprávněné zájmy autora.

Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se
nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické
osoby, jehož účelem není dosažení přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo
pro svou osobní potřebu zhotoví záznam,
rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
Rozmnoženina nebo napodobenina díla
výtvarného zhotovená pro osobní potřebu
fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako
taková vždy zřetelně označena.

Volná užití
(3) To však neplatí pro užití počítačového
programu či elektronické databáze i pro
osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní
potřebu právnické osoby nebo podnikající
fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny
takových děl i pro takovou potřebu; zhotovení
rozmnoženiny či napodobeniny díla
architektonického stavbou i pro osobní
potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
a pořízení záznamu audiovizuálního díla při
jeho provozování ze záznamu nebo jeho
přenosu i pro osobní potřebu fyzické osoby.

Volná užití vs. § 43
1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo
obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle
tohoto zákona.
(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten,
kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá,
propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu
účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje
služby, které
a) jsou za účelem obcházení účinných technických
prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh,
b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků
jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití,
nebo
c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny
především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení
účinných technických prostředků

Zákonné licence
Do práva autorského nezasahuje např.:
a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která
pro svou vlastní vnitřní potřebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické
osoby,
zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo
podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným
postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy
jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně
dramatického
 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo v
souvislosti s předvedením či opravou přístroje
zákazníkovi v rozsahu k tomu nezbytném

Citace (malá a velká)
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze
zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro
účely kritiky nebo recenze vztahující se k
takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové
užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v
rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem

Citace (tzv.: výuková/školní licence)
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo
při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu, a
nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému
účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno
autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno
osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na
veřejnost, a dále název díla a pramen.

Licenční smlouva
(§ 2371 Občanského zákoníku 89/2012 Sb.)

(1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k
jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům
užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném
(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu,
a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo
b) má-li být licence zapsána do příslušného
veřejného seznamu.
Jinak může být uzavřena licenční smlouva ústně..

Licence
(1) Licence může být poskytnuta jako licence
výhradní nebo licence nevýhradní. Nevyplývá-li
ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci
nevýhradní.
(2) V případě výhradní licence autor nesmí
poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, neníli sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva
užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.

Licence
(3) V případě nevýhradní licence je autor nadále
oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke
kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí
licence třetím osobám.
(4) Nevýhradní, licence získaná nabyvatelem
před následným poskytnutím výhradní licence
třetí osobě zůstává zachována, pokud není mezi
autorem a nabyvatelem takové nevýhradní
licence sjednáno jinak.

Licenční smlouva - odměna
• úplatnost / bezúplatnost
(1) Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána
v závislosti na výnosech z využití licence a je-li
tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z
využití licence a k významu předmětu licence
pro dosažení takového zisku, má autor právo na
přiměřenou dodatečnou odměnu; tohoto
práva se nemůže vzdát.
(2) Výši dodatečné odměny určí soud,

Licenční smlouva
Licence může být omezena na jednotlivé způsoby
užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny
rozsahem, zejména co do množství, místa nebo
času.
Nevyplývá-li z účelu smlouvy 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 daného druhu díla a
způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí
licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od
takového odevzdání, a

c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u
daného druhu díla a způsobu užití.

Licenční smlouva


Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho
název nebo označení autora, ledaže bylo
sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či
jinou změnu díla nebo jeho názvu, u které lze
spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem
k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě
nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit,
pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto změny a
nabyvateli je taková výhrada známa. To platí
obdobně i při spojení díla s jiným dílem, jakož i
při zařazení díla do díla souborného

Zánik licence


Smrtí fyzické osoby nebo zánikem
právnické osoby, které byla udělena
licence, přechází práva a povinnosti z
licenční smlouvy na jejího právního
nástupce. Licenční smlouva může takový
přechod práv a povinností na právního
nástupce vyloučit.

Veřejné licence








„veřejné licence“ - používá se pro označení způsobu
licencování spjatého zejména s prostředím Internetu a
počítačovými programy
Freeware – jsou počítačové programy, k nimž nositel
autorských práv poskytuje neurčitému okruhu osob
oprávnění k bezúplatnému užití v původní podobě bez
časového omezení;
Shareware – jde o neplnohodnotné verze počítačových
programů, je pro ně typická časová limitace oprávnění k
užití a úplatnost po určité době užívání
Open Source Software (LINUX, Open Office) – jsou
volné počítačové programy, které lze užívat v původní i
změněné podobě a které jsou zpřístupňované zásadně
se zdrojovým kódem

Veřejné licence (§ 2373 Obč. zák.)
(1) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i
tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému
počtu osob. Obsah smlouvy nebo jeho část lze
určit také odkazem na licenční podmínky, jež
jsou stranám známé nebo veřejně dostupné.
(2) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo praxi, kterou strany mezi sebou zavedly,
nebo zvyklostem může osoba, která má v úmyslu návrh
přijmout, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření
smlouvy provedením určitého úkonu bez
vyrozumění navrhovatele, zejména poskytnutím
nebo přijetím plnění

Licence Creative Commons






Creative Commons licence není alternativou k
autorskému právu, to zůstává autorovi
zachováno, autor má však možnost poskytnout
své dílo veřejnosti k užití v rozsahu, způsoby a
za podmínek, které považuje za nejvhodnější
Výhodou CC je struktura, jednoduchost,
srozumitelnost, univerzálnost a tak i globální
mezinárodní aplikovatelnost
https://www.creativecommons.cz/

Licence Creative Commons









Označení licence
BY
Uveďte autora
BY-SA
Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND
Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně
BY-NC-SA
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně –
Zachovejte licenci
BY-NC-ND Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně –
Nezasahujte do díla

Licence Creative Commons
Uveďte autora (BY) Opět společný prvek pro všechny
licence. Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte,
je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký
autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů
nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo
pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a odkaz na
původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené
dílo, je třeba také uvést způsob jakým jste dílo upravili.

Zachovejte licenci Share Alike (SA) Pokud licencované dílo
jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit
pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například
upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA (viz
typy licencí), je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný
typ licence CC-BY-SA

Licence Creative Commons
Neužívejte dílo komerčně Noncommercial
(NC)Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro
nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šíření díla vám
nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční
využití se považuje výměna díla za jiné (např.
prostřednictvím výměnných sítí).
Nezasahujte do díla No Derivatives (ND)Tento prvek
Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo
pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část
zpracovat s dílem jiným). Jedná se o protiklad licenčního
prvku “právo dílo upravovat”, který naopak úpravy díla
povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva
prvky společně.

Příklad z praxe: chci svou pp-prezentaci, článek
doplnit o např. obrázek a nemám možnost si ho
sám namalovat, vyfotit ...
Na internetu můžu vyhledat požadovaný obrázek
na: https:// search.creativecommons.org.

Nastavíte hledání např. na službách jako Flickr
nebo Google Images. (použijete filtr licencí
Creative Commons, např.: autor umožnuje dílo
bezúplatně volně šířit a dovoluje úpravy oříznutí, zapracování vlastních změn….)

Ochrana práva autorského
Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo
jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat
zejména
a) určení svého autorství,
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího
opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého
práva, zejména zákazu neoprávněné výroby,
neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného
dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či
napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla
veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně
inzerce a jiné reklamy

Ochrana práva autorského
Autor se dále může domáhat
c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného
užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či
napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího
neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s
neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se
neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým
byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla
určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě;



Ochrana práva autorského
Autor se dále může domáhat
d) odstranění následků zásahu do práva, zejména
1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či
napodobeniny díla nebo zařízení,
2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně
zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo
zařízení, výrobku nebo součástky
3. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů
použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně
zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo
zařízení, výrobku nebo součástky,



Ochrana práva autorského
e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za
způsobenou nemajetkovou újmu, zejména
1.omluvou,
2.zadostiučiněním v penězích,
f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby
k porušování nebo ohrožování práva autora.

Ochrana práva autorského






Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného
obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává
nedotčeno;
místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat
náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla
obvyklá za získání takové licence v době
neoprávněného nakládání s dílem.
Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně
toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu
získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny,
která by byla za získání takové licence obvyklá v
době neoprávněného nakládání s dílem.

Ochrana práva autorského
Přestupky
Autorský zákon - Fyzická osoba (§ 105a), právnická (§105
b) nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku
např. tím, že: neoprávněně užije autorské dílo,
neoprávněně zasahuje do práva autorského


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 70
zák.č. č. 250/2016 Sb., náhrada škody)


Občanskoprávní spor



Trestní odpovědnost, dle ustanovení § 270 Trestního
zákoníku 40/2009 Sb.

Děkuji Vám za pozornost.
blanka.rybnerova@lfp.cuni.cz

