
Autorský zákon – základní pojmy 
 

Autorský zákon nabyl účinnosti dne 1. prosince 20001. Cílem 

zákona je především chránit autora. Autorské právo je 

založeno na zásadě teritoriality; působnost zákona se 

vztahuje pouze na díla autorů a umělecké výkony výkonných 

umělců, kteří jsou státními občany České republiky 

Autorské dílo 
Autorské dílo je jakkoli vnímatelné dílo, které je 

výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora.2 

Autorem je fyzická osoba3, která dílo vytvořila. 

Právo autora vzniká automaticky se vznikem díla4 a nelze se 

ho vzdát. Autorské právo zaniká vypršením práv a to 70 let 

po smrti autora.5 

Autorská práva dělím do dvou skupin: 

 osobnostní (morální) práva 

 majetková práva 

Osobnostní práva 

Osobnostní práva jsou nároky morálního charakteru, nelze je 

na nikoho převádět a dědit. 

Majetková práva 

Jsou to práva, která jsou rovněž nepřevoditelná a jsou 

předmětem dědictví. Majetková práva trvají 70 let po smrti 

autora. Autor může udělit právo užít dílo jinému subjektu a 

to k: 

 rozmnožování 

 pronájmu a půjčování 

 vystavování 

 sdělování veřejnosti 

Výjimky z ochrany6 

 pokud jde o úřední dílo7 

 pokud jde o výtvor tradiční lidové kultury 

 pokud jde o politický projev, řeč při úředním 

jednání 

Za nejzákladnější majetkové právo autora lze považovat 

právo dílo užít a udělit oprávnění někomu jinému k užití díla. 

Dále pak právo na odměnu. 

                                                           
1 Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů 
2 Počítačový program, obraz, hudba, překlad, socha, video, 
fotografie,  
3 Autorem může být i kolektiv autorů. 
4 Není tedy třeba například uvádět „Autorská práva jsou 
vyhrazena“. 
5 Platí podle českého autorského zákona. 

LICENCE 
Pokud autor poskytuje někomu jinému právo dílo užít, pak 

tak činí pomocí licence. Písemná smlouva není vyžadována, 

ale je v mnoha případech rozhodně vhodnější. Způsob užití 

díla lze omezen místně, časově i množstevně. 

Volné použití díla 
 po uplynutí majetkových práv 

 při použití pro osobní potřebu8 

 pro citace ve vědeckých dílech a přednáškách9 

 při použití díla zveřejněného na veřejných 

prostranstvích10 

 školní dílo pro výuku 

 při použití v nekomerčních vzdělávacích zařízeních11 

 při použití v rámci občanských a náboženských obřadů 

Citace 
Do autorského práva nezasahuje ten, kdo cituje ve 

svém díle v přiměřené míře výňatky ze zveřejněných 

děl jiných autorů. 

Licence 
 Creative Commons 

Autor poskytuje bezúplatnou, množstevně a místně 

neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou licenci 

k dílu. 

 

 

 GNU GPL 

Jedná se o všeobecnou veřejnou licenci GNU. 

6 Nevztahuje se zde autorský zákon. 
7 Například předpis, veřejná listina, kronika,… 
8 Platí s výjimkou software. 
9 Do díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla 
určeného k vyučovacím účelům mohu použít i drobná celá 
díla, například nákresy, schémat,… 
10 Například fotografie na vývěsce MÚ. 
11 Knihovny,… 



Software licence 
 Shareware 

Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. Autor obvykle 

požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli 

produkt líbí a běžně jej používá. 

 Trial 

Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena 

určitá funkce. 

 Public domain 

Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad 

publikovaným software - můžete jej volně šířit a používat, ale 

i měnit či zahrnout do svých aplikací. 

 Demo 

Program slouží pouze k předvedení schopností daného 

produktu, ne však k jeho plnému nasazení. Je to funkčně 

omezená verze. 

 OpenSource 

o GPL 

GNU General Public License. Software šířený pod licencí GPL 

je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale za 

předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně s 

možností získat bezplatně zdrojové kódy. 

 Freeware 

Forma distribuce software, která ponechává autorovi 

autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software. 

Software nesmí být dále prodáván. 

 Adware 

Program slouží pouze k předvedení schopností daného 

produktu, ne však k jeho plnému nasazení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


