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O projektu Life-netdesigning

Projekt Life-netdesigning iniciovali absolventi oboru grafi cký design s cílem obo-
hatit výuku na vysokých uměleckoprůmyslových školách o praktické oblasti, které 
studenti využijí i po absolutoriu. Projekt také počítá se zapojením studentů do re-
álné praxe již v průběhu studia a šířením osvěty o oboru grafi cký design. 

Primárně se tedy tento projekt snaží dovybavit studenty potřebnými manažer-
skými, prezentačními a komunikačními dovednostmi, které doplní jejich kreativ-
ní vzdělání. Druhou stranu, zadavatele, chce zase seznámit s pracovními postupy 
grafi ckého designu a užitečností profesionála. Oba subjekty by rád sblížil a navedl 
k efektivní spolupráci, ke které je důležité vzájemné pochopení, vstřícnost, respekt 
a partnerství – ty jsou zárukou dobré spolupráce vedoucí ke kvalitnímu výsledku.

Zkrátka usilujeme o zjednodušení komunikace a spolupráce designérů s jejich 
klienty a klientů s jejich designéry.  

Grafi cký design a vizuální komunikace jsou specializované disciplíny, které se 
vyučují na vysokých školách. Každoročně tyto školy opustí desítky absolventů, při-
pravených dělat čest těmto oborům. Naším úkolem je dát o tomto kreativním 
potenciálu vědět podnikatelům a veřejné správě, pro které může být prostřed-
kem k zhodnocení jejich statků v oblasti jak duševního vlastnictví, tak ekonomic-
kých hodnot. Design je důležitým stavebním prvkem konkurenceschopnosti fi rem. 
Vizuální komunikace umožňuje efektivní a kultivovaný způsob jednání s cílovými 
skupinami, zákazníky nebo odběrateli služeb.

Jde o poměrně novou a v České republice dynamicky se rozvíjející oblast, jejíž 
potenciál stále ještě nebyl dostatečně zužitkován a doceněn.

Proto se projekt kromě mladých designérů snaží zapojit i druhou stanu – pod-
nikatele, veřejnou správu, všechny, kteří by mohli grafi cký design potřebovat a vy-
užívat jeho služeb a tvůrčího přínosu. Autoři projektu se rozhodli iniciovat před-
nášky nejen pro studenty, ale také pro podnikatele i představitele veřejné správy 
a chystají se vydat i názornou příručku, ve které shrnou témata a postupy souvise-
jící s jednáním designérů se svými klienty a klientů se svými designéry.
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Důležité pojmy 
dle autorského zákona

Autorský zákon:

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (autorský zákon)

Autorské dílo § 2

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vě-
decké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v ja-
kékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo 
dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem 
je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dra-
matické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografi cké a dílo pantomimické, 
dílo fotografi cké a dílo vyjádřené postupem podobným fotografi i, dílo audio-
vizuální, jako je dílo kinematografi cké, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, gra-
fi cké a sochařské,dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého 
umění a dílo kartografi cké.

(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 sou-
části jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny 
elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stano-
vení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. 
Fotografi e a dílo vyjádřené postupem podobným fotografi i, které jsou původní 
ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografi cké.
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(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze 
a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 
1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.

(4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla ji-
ného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora 
zpracovaného nebo přeloženého díla.

(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný sou-
bor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádá-
ním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zprá-
va nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědec-
ká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět 
sám o sobě.

Zákonná domněnka autorství § 6

Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno 
na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným 
kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj 
v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li 
toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochyb-
nosti o autorově totožnosti.

Osobnostní práva § 11

(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.
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(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svo-
lení 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 snižu-
jícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti ji-
nou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, 
anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na 
autorský dohled umožnil.

(4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná 
a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno.

(5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být uži-
to jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uve-
den autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kteráko-
li z osob autorovi blízkých, a toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání 
majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnic-
ká osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zá-
kona (§ 97).

Majetková práva § 12

Právo dílo užít

(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změně-
né podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prv-
ky 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.

(2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi 
vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu 
vyplývajícím ze smlouvy.

(3) Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vy-
jádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských 
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podle tohoto zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zá-
jmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povi-
nen na žádost a náklady autora zhotovit fotografi i nebo jinou rozmnoženinu 
díla a odevzdat ji autorovi.

(4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14),
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15),
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16),
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména

1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos pro-
vozování díla (§ 19 a 20),

2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),
3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22),
4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).

(5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezu-
jí v ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uve-
denými v odstavci 4.

Výjimky a omezení práva autorského § 29

(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních přípa-
dech 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.

(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), 
licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny 
(§ 38a), licence pro fotografi ckou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstat-
né vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejně
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Ochrana práva autorského § 40

(1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neo-
právněný zásah, může se domáhat zejména

a) určení svého autorství,
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neo-

právněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výro-
by, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo 
vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávně-
ného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně 
inzerce a jiné reklamy,

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu ne-
oprávněně 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 neoprávně-
ného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmno-
ženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí 
osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může do-
máhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je ne-
oprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu 
či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospo-
dářského nebo obchodního prospěchu,

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hos-
podářského nebo obchodního prospěchu službu, která neopráv-
něně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neopráv-
něně ohrožuje nebo ohrožovala,

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při 
činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je 
neoprávněně ohrožují, anebo

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, 
která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či 
napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně 
zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují,

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména
1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeni-

ny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 
z obchodování nebo jiného užití,

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené roz-
množeniny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo 
součástky podle § 43 odst. 2,

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeni-
ny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých vý-
lučně nebopřevážněkvýroběneoprávněně zhotovené rozmnoženi-
ny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky 
podle § 43 odst. 2,

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou 
újmu, zejména

1. omluvou,
2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zado-

stiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučině-
ní určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy 
a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vylou-
čena dohoda o narovnání,

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování 
nebo ohrožování práva autora.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti poruše-
ní práva a musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů 
a osob jednajících v dobré víře.

(3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo 
uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okol-
ností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

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

Licenční smlouva § 46

(1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsa-
hu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 
odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

(2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který 
v době uzavření smlouvy ještě není znám.

(3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak. 
Ustanovení § 53 tím není dotčeno.

(4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní.

(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči 
neurčitému okruhu osob.

(6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou za-
vedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas 
s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozu-
mění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo 
přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl 
tento úkon učiněn.
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Odměna § 49

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny 
nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení.

(2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího urče-
ní, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy

a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu 
úplatně i bez určení výše odměny; v takovém případě je nabyvatel povi-
nen poskytnout autorovi odměnu ve výši, která je obvyklá v době uza-
vření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlou-
vy pro takový druh díla, nebo

b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.

(3) Pokud autor poskytne licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla 
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového 
záznamu, vzniká mu vůči osobě, která bude originál nebo rozmnoženinu takto 
zaznamenaného díla pronajímat, právo na přiměřenou odměnu; tohoto prá-
va se nemůže vzdát.

(4) Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence, je na-
byvatel povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné účetnínebo jiné doku-
mentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li nabyvatel takto auto-
rovi informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je autor prozradit 
třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu 
byly poskytnuty.

(5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravidelná vyúčtování odměny pod-
le odstavce 4 ve sjednaných časových obdobích; není-li sjednáno jinak, je po-
vinen tak učinit alespoň jednou ročně.

(6) Není-li odměna stanovena 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 díla pro 
dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.

(7) Při sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití 
díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.
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Omezení licence § 50

(1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla 
mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času.

(2) Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým způsobům užití díla nebo k jaké-
mu rozsahu užití se licence poskytuje, má se za to, že licence byla poskytnu-
ta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení 
účelu smlouvy.

(3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu 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 poskytnu-
tí licence, 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 da-
ného druhu díla a způsobu užití.

(4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění 
k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo 
zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny 
v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off -line.

(5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k roz-
šiřování takto zhotovených rozmnoženin.

Zaměstnanecké dílo § 58

(1) Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet 
autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povin-
ností 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.
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(2) Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková 
práva k zaměstnaneckému dílu a který nemá právního nástupce, nabývá opráv-
nění 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 zaměstna-
vatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměst-
navatele závažný důvod k jejímu odmítnutí.

(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 zaměst-
nanecké 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 do-
končení svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní 
vztah k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro případ, že bu-
dou existovat důvodné obavy, že zaměstnanec dílo nedokončí řádně nebo včas 
v souladu s potřebami zaměstnavatele.

(6) Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli 
právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odmě-
na vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zis-
ku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosa-
žení takového zisku; toto ustanovení se nepoužije na díla uvedená v odstavci 
7, ať jsou díly zaměstnaneckými, či se za ně považují, ledaže je sjednáno jinak.

(7) Počítačové programy a databáze, jakož i kartografi cká díla, která nejsou kolek-
tivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvo-
řena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnava-
tele. Ustanovení § 61 se na tato díla nevztahuje.

(8) Práva a povinnosti podle odstavců 1 až 6 zůstávají skončením právního vztahu 
podle odstavce 1, popřípadě podle odstavce 7 nedotčena.

(9) V případě agenturního zaměstnání se pro účely tohoto ustanovení za zaměstna-
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vatele považuje zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec agentury práce dočasně 
vykonává práci podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, není-li 
mezi agenturou práce a takovým zaměstnavatelem dohodnuto jinak.

(10) Ustanovení odstavců 1 až 6 a odstavce 8 platí obdobně pro díla vytvořená ke-
splnění povinností vyplývajících ze vztahu mezi společností a autorem, který je 
statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti 
anebo společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem koman-
ditní společnosti; obchodní společnost se v takovém případě považuje za za-
městnavatele. Předchozí věta se použije obdobně i u jiných právnických osob 
a autorů, kteří jsou jejich orgány či členy orgánů. Ustanovení § 61 se na díla 
vzniklá podle tohoto odstavce nevztahuje.

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
§ 61

(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objed-
návku), 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 poskyt-
nout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako sou-
těžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo).
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Související 
právní předpisy

portal.gov.cz
http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

občanský zákoník – z. č. 40/1964 Sb.
obchodní zákoník – z. č. 513/1991 Sb.
nový občanský zákoník 2014 – z .č. 89/2012 Sb.

autorský zákon – z. č. 121/2000 Sb.
ochranné známky – z. č. 441/2003 Sb.
průmyslové vzory – z. č. 207/2000 Sb.
vynálezy – z. č. 527/1990 Sb.
užitné vzory – z. č. 478/1992 Sb.
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Důležité odkazy

Úřední a profesní organizace

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, 
o. s., (OOA-S)
http://www.ooas.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
http://www.upv.cz

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

ARES – aplikace Ministerstva fi nancí shromažďující údaje 
o ekonomických subjektech z několika informačních systémů 
veřejné správy
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Živnostenský rejstřík na stránkách Ministerstva průmyslu 
a obchodu
http://www.rzp.cz/
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Obchodní rejstřík
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-fi rma

Insolvenční rejstřík
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Vyhledávač advokátů
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx

JUDr. Martin Piškula 

Advokát v oblasti autorského a soft warového práva, elektronických komunikací a nakladatelských smluv. Spolupracuje 

s Ochrannou organizací autorskou – Sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audio-

vizuálních děl, o.s. (OOA-S).
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