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ÚVOD
Tradiční rukodělná výroba tvoří důležitou součást kulturního dědictví naší vlasti,
v širším slova smyslu i celosvětového kulturního dědictví. Patří k těm kulturním znakům,
které usnadňují vnímání a konkretizaci společenské identity, což má velký význam pro
národní i lokální společenství. Důležitým momentem je propojení minulosti a její tra
dice, v níž je zakotvena, se současností, v jejímž kontextu se transformuje a dále rozvíjí
podle požadavků a potřeb spotřebitelů. S ohledem na úlohu, kterou tradiční rukodělná
výroba dosud ve společnosti plní, doporučila před více než dvaceti lety, celosvětová or
ganizace UNESCO svým členským státům, zaměřit se na její udržení, ochranu, podporu
a předávání budoucím generacím.
Česká republika v tomto směru podnikla již celou řadu kroků, které zpočátku směřovaly
k dokumentaci současné podoby rukodělné výroby. Rozsáhlá videoencyklopedie Lidová
řemesla a lidová umělecká výroba v ČR přináší informace o téměř osmdesáti technologiích
lidové výroby a celé řadě jejich tvůrců. Nutnost vyzvednout a zviditelnit vynikající znalce
zánikem ohrožených technologií lidové výroby, vedla ke vzniku ocenění ministra kultury ČR
- Nositel tradice lidových řemesel. Titul je každoročně udělován nejvýše pěti výrobcům, jímž je
současně propůjčena i ochranná známka. Potřeba informovat veřejnost o rozsahu a pestrosti
dosud existujících řemesel, směřovala naše úsilí k založení internetových stránek lidovaremesla, která poskytují celou řadu užitečných informací pro veřejnost i výrobce samé.
Tradiční rukodělná výroba má kromě výše zmíněných estetických a společenských funk
cí ovšem i nezanedbatelné funkce ekonomické. Pro výrobce samotné se povětšinou jedná
dokonce o funkci primární, jejíž naplnění má vliv na další existenci výroby a její inovaci.
Zkušenosti z mnoha evropských zemí ukazují, že současná rukodělná výroba a především její
nositelé nejsou s to orientovat se v složitém prostředí tržního hospodářství a ekonomických
tlaků. Z toho důvodu má při podpoře odbytu své nezastupitelné místo marketing, provázený
osvětou a odborným vedením. Jen tak lze předejít poškozování zájmů výrobců, například
kopírováním výrobků a jejich rozšiřováním ve světových distribučních sítích. Lidoví řemesl
níci tak přicházejí nejenom o výdělky, které jim náleží, ale mohou být poškozovány i jejich
určitá práva na duševní vlastnictví. Proto se celá řada evropských států zaměřuje na posílení
právního vědomí a využívání legislativy k ochraně zájmů výrobců. Ne vždy se jedná o kon
krétní zákonné úpravy, mnohem častěji jsou využívány zákony pojednávající v obecné rovině
o duševním vlastnictví, průmyslových vzorech či ochranných známkách.
Autorka předkládané studie, JUDr. Lucie Kociánová, Ph.D. se profesně zaměřuje na
problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany. Její práce vznikla z podnětu Čes
kého národního podniku s.r.o. - MANUFAKTURA, který se dlouhodobě zaměřuje na
spolupráci s řemeslníky, prodej jejich výrobků a pořádání designerských soutěží. Studie
se v podmínkách České republiky snaží zmapovat dostupné právní nástroje a upozornit
výrobce na jejich používání a možnosti. Doufáme, že jejím prostřednictvím přispějeme
k ochraně a také novému pohledu na tradiční téma.
Mgr Martin Šimša, NULK
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1. SCHÉMA
tvůrčí činnost autora z kategorie umění = autorské dílo
vnější úprava výrobku = průmyslový vzor
označení výrobku = ochranná známka

2. ÚVOD
Tento právní rozbor je zaměřen na nej důležitější problematiku z oblasti práva duševního
a průmyslového vlastnictví s ohledem na právní předpoklady ochrany konkrétních výrobků
- v tomto případě děl umělecké a řemeslné výroby.
Vzhledem k tomu, že výrobek může být ochráněn několika právními instituty, nejdříve
uvedeme definice a nástin těchto jednotlivých právních institutů - autorského díla, průmys
lového vzoru a ochranné známky (u posledních dvou jmenovaných včetně podmínek jejich
registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví).
Samozřejmě také vysvětlíme možnosti poskytnutí licence k hmotnému předmětu třetím
subjektům s ohledem na možný ekonomický přínos.

3. AUTORSKÉ DÍLO
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. 121/2000 Sb.,
v platném znění, je znám jako autorský zákon. Autorský zákon upravuje a vymezuje autorské
dílo, stejně jako práva a povinnosti s ním související.

3.1. Právo autorské - předmět ochrany
Předmětem ochrany je dílo.
Co rozumíme pod pojmem dílo? Dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora, přičemž jeho
povaha musí být vnímána jako tvůrčí kategorie umění (zvláštní kategorií je dílo literární) nebo vědy,
dílo musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě a nesmí být zákonem jako autorské
dílo vyloučeno. Autorské dílo je nehmotným statkem a jeho vymezení v českém právním řádu
plně odpovídá kontinentální právní úpravě, která byla v roce 1886 zakotvena jako Bernská úmluva
o ochraně literárních a uměleckých děl. Česká národní úprava autorského právaje v tomto ohledu
i plně harmonizována s legislativou ES. K této úplné harmonizaci v neposlední řadě přispěla i no
vela autorského práva provedená zákonem č. 216/2006 Sb., která je účinná od 22. května 2006.

Z ochrany autorského díla jsou vyloučena:
- úřední díla (právní předpisy, rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy atp.)
- státní symboly a symboly jednotek územní samosprávy
- díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany
- výtvory tradiční lidové kultury (ovšem jen není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li
o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní)
- politické projevy a řeči pronesené při úředním jednání.
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Výtvor tradiční lidové kultury je možné volně užívat (samozřejmě nem-li známo jméno autora/
nejde-li ani o dílo anonymní), ovšem smíme jej užívat jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu!
V tomto případě vycházíme z předpokladu, že autor výtvoru tradiční lidové kultury není
znám a tudíž je jeho užití volné.

3.2. Druhy autorských děl
Zákon demonstrativně vymezuje druhy autorských děl, a to na díla:
1. slovesná
2. hudební
3. dramatická
4. hudebně dramatická
5. choreografická
6. pantomimická
7. fotografická
8. audiovizuální
9. výtvarná
10. architektonická
11. užitného umění
12. kartografická
13. počítačové programy (jsou-li původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním dušev
ním výtvorem)
Dílem tedy může být i dílo, které spadá do jiné kategorie, než je shora uvedeno, pokud
splňuje pojmové znaky uvedené v zákoně, protože zákon nám pouze říká, co většinou dílem
je, ale tento výčet není taxativní, tedy úplný.

3.3. Vznik, výkon díla a doba ochrany
Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. K jeho výkonu není třeba žádný zápis v jakémkoli rejstříku (to platí obecně
pro státy evropské i neevropské, ovšem v některých zemích Latinské Ameriky je třeba
registrace díla v příslušném rejstříku); tím se odlišuje od níže popsaných práv průmyslo
vých. Dílo není ani nutné vydat, popř. jinak uveřejnit. Autorská práva jsou vázána na osobu
autora.
Autorem může být pouze fyzická osoba. Právo k výsledkům duševní činnosti se tak, v soula
du s kontinentální právní úpravou, přiznává výhradně fyzické osobě, a to na rozdíl od úpravy
anglo-americké, kde může na straně autora vystupovat i osoba právnická (výrobce seriálu,
pořadu, filmu atp.).

3.4. Autorská práva
Autorská práva jsou rozdělena do dvou skupin:
- práva osobnostní (právo osobovat si autorství, nedotknutelnost díla atd.)
- práva majetková (dílo užít a udělit jiné osobě toto právo - rozmnožování díla, rozšiřování
originálu/rozmnoženiny, vystavování originálu/rozmnoženiny atp.)
6

Práva osobnostní jsou nezcizitelná a nelze se jich vzdát a zanikají smrtí autora.
Oproti tomu práva majetková přecházejí na dědice autora, popř. na stát (to v tom případě,
že se jedná o tzv. odúmrť).
Trvání majetkových práv je stanoveno takto:
- doba života autora a 70 let po jeho smrti,
- u děl anonymních a pseudonymních, u kterých není známa totožnost autora, trvá právo
70 let od oprávněného zveřejnění díla

3.5. Zaměstnanecké dílo
Vytvoří-li autor - zaměstnanec - dílo ke splnění svých povinností (zaměstnanecké dílo),
zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu (právo
dílo užít), pokud není mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednáno jinak. Toto právo
může zaměstnavatel postoupit třetí osobě jen se souhlasem autora a na udělení souhlasu
není právní nárok (to však neplatí - souhlasu autora není třeba - pokud jde o prodej
podniku, nebo jeho části). Autorova osobnostní práva zůstávají nedotčena. Pokud zaměstna
vatel vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, pak se má za to, že autor svolil
ke zveřejnění, úpravám, zpracování (včetně překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do
díla souborného, jakož i k uvádění díla na veřejnost pod svým jménem, pokud nebylo vý
slovně sjednáno jinak.
Pokud zaměstnavatel zemře/zanikne a nemá právního nástupce, oprávnění k výkonu ma
jetkových práv k dílu získává autor zaměstnaneckého díla.
V případě, že zaměstnavatel nevykonává majetková práva k dílu vůbec, nebo nedostatečně,
je autor oprávněn požadovat, aby mu zaměstnavatel k dílu udělil licenci, a to za podmínek
obvyklých.
Autor má vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže mzda
(jiná odměna) je ve zjevném nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a jeho
významu, pokud není mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednáno jinak. Dle stávající
soudní praxe, by za zjevný nepoměr měla být považována odměna, která je nejméně o dva
řády nižší, než je zisk z využití práv k zaměstnaneckému dílu.
3.6. Dílo vytvořené na objednávku
Dílo vytvořené na objednávku může objednatel užít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy
(ve smlouvě je tedy vždy obsažena licence limitovaná účelem plynoucím ze smlouvy). K ja
kémukoli dalšímu užití díla nad rámec smlouvy je objednatel oprávněn pouze tehdy, je-li mu
k takovému užití poskytnuta od autora licence. V zájmu objednatele by vždy mělo být zajistit
si licenci výhradní.

3.7. Copyrightová doložka
Autorské dílo bývá označováno tzv. copyrightovou doložkou, která se skládá z těchto složek:
1. znaku ©
2. jména nositele autorského práva
3. uvedení roku prvého uveřejnění díla
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3.8. Kolektivní správci
Majetková práva autorů, výkonných umělců a jiných nositelů práv souvisejících s právem
autorským (především ochrana práv a vybírání autorských poplatků) zajišťují tzv. kolektivní
správci. Tomuto institutu se proto říká kolektivní správa a o oprávnění k výkonu kolektivní
správy rozhoduje Ministerstvo kultury. I když se kolektivní správa týká užitného umění a tedy
i lidových uměleckých výrobců a řemeslníků jen okrajově (kolektivní správa se spíše použije
pro díla výtvarná), jen pro přehled uvádím, kdo je momentálně kolektivním správcem.
Kolektivními správci jsou:
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, sídlící v Praze,
Dilia - divadelní a literární agentura, se sídlem v Praze,
INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově
obrazových záznamů, se sídlem v Praze,
Občanské sdružení GESTOR - ochranný svaz autorský, se sídlem v Praze,
OOA-S - Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architek
tury a obrazové složky audiovizuálních děl, se sídlem v Praze.

3.9. Licenční smlouvy
Mezi základní práva autora díla patří oprávnění s dílem nakládat a samozřejmě také právo
na autorskou odměnu za užití díla. O licencích bude podrobněji pojednáno v dalších kapito
lách.
3.10. Ochrana děl
Ochrana děl podle autorského zákona nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními
předpisy, tzn. že souběžná ochrana autorského díla s ochranou poskytovanou ochrannými
známkami, průmyslovými vzory a v neposlední řadě i prostředky proti nekalé soutěži nám
umožní kvalitnější ochranu našeho nehmotného statku - autorského díla.

4. PRŮMYSLOVÝ VZOR
4.1. Průmyslový vzor
Co je to průmyslový vzor, je upraveno zákonem č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových
vzorů, v platném znění. Chráněna je vnější úprava výrobků (nebo jejich částí), plošná nebo
prostorová.

Prostorová úprava spočívá zejména:
- ve tvaru,
- obrysu,
- kresbě,
- uspořádání barev,
- kombinaci těchto znaků,
- jiných znacích v zákoně výslovně neuvedených.
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Nejedná se tedy o technickou, konstrukční, funkční, nebo materiálovou podstatu výrobku,
ale ochranu vnější úpravy výrobku (jeho části).
Průmyslový vzor, aby mohl být udělen, musí splnit určitá kritéria:
- světovou novost (průmyslový vzor je nový, pokud nebyl před podáním přihlášky znám
z veřejně dostupných pramenů)
- individuální povahu (celkový dojem je jiný, než dojem z již zpřístupněného průmyslového
vzoru)
- průmyslovou využitelnost
Zákon nám nestanoví, co je průmyslovým vzorem, ale stanoví, co výslovně průmyslovým
vzorem není.

4.2. Co není průmyslovým vzorem
Průmyslovým vzorem výslovně nejsou:
- technická a konstrukční řešení,
- přenesení známé vněj ší úpravy výrobku na výrobek jiného druhu, nebo vněj ší úprava vytvo
řená zvětšením či zmenšením známé vnější úpravy výrobku,
- záměna materiálu pro vnější úpravu výrobku,
- architektonické řešení stavby, které je prostorově pojato a jako takové není průmyslově
využitelné,
- vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštní pozornosti,
- pouhá barva, pokud jí není využito ve spojení s tvarem, obrysem nebo kresbou.
4.3. Řízení o zápisu
Řízení o zápisu průmyslového vzoru probíhá před ÚPV (Úřadem průmyslového vlastnictví
v Praze). K tomu, aby mohlo být řízení o udělení průmyslového vzoru zahájeno, je třeba po
dat přihlášku průmyslového vzoru. Co se týče správního poplatku za podání individuální při
hlášky průmyslového vzoru, ten je momentálně stanoven na Kč 1.000,-; je-li však přihláška
podávána přímo původcem, poplatek je snížen na polovinu, tudíž původce zaplatí za podání
přihlášky jen Kč 500,-.
Platnost průmyslového vzoru je 5 let od podání přihlášky, další prodloužení platnosti vždy
o 5 let až na 25 let.

5. OCHRANNÉ ZNÁMKY
5.1. Ochranná známka
Co je to ochranná známka, je upraveno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách,
v platném znění.
Ochrannou známkou je
- označení, které je schopné grafického znázornění,
- pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby na trhu od výrobků nebo
služeb na trhu poskytovaných jinými subjekty.
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Ochrannou známkou mohou být
- slovní označení v běžném písmu (slova, jména, kombinace písmen a číslic, kupř. název
výrobku atp.),
- slovní označení grafická (slova v grafickém písmu, kupř. názvy výrobků provedené v grafic
kém písmu),
- kombinovaná označení (různá loga, etikety, kupř. obrázek výrobku a jeho název),
- obrazová označení (kresby, kupř. kresba výrobku),
- prostorová označení (hračka, láhev),
- barva nebo jejich kombinace.
5.2. Řízení o zápisu
Řízení o zápisu ochranné známky probíhá před ÚPV (Úřadem průmyslového vlastnictví
v Praze). K tomu, aby mohlo být řízení o zápisu přihlášky ochranné známky zahájeno, je třeba
podat přihlášku. Náklady za podání přihlášky ochranné známky jsou momentálně stanoveny
na Kč 5.000,- za první 3 třídy a Kč na Kč 500,- za každou další třídu.
Platnost známky je 10 let a lze ji prodlužovat vždy o dalších 10 let. Za obnovu v posledním
roce platnosti známky zaplatíme Kč 2.500,-.
5.3. Práva z ochranné známky
Ochranná známka může být
- převedena,
- předmětem zástavního práva,
- předmětem výkonu rozhodnutí, či exekuce,
- zahrnuta do konkurzní podstaty (konkurz), do seznamu majetku (vyrovnání),
- licencována.

Práva z ochranné známky
- výlučné právo známku používat,
- oprávnění k používání ®.

6. LICENČNÍ SMLOUVA
Pokud jsme autorem výrobku (spadajícího pod ochranu autorského díla), je zřejmě na
ším cílem naše autorské právo co nejlépe využít a vytvořené dílo co nejlépe finančně zhod
notit. K tomu především bude sloužit licence poskytnutá třetí osobě, která projeví zájem.
Při uzavírání licenční smlouvy je třeba dbát na to, aby nebyla uzavřena v rozporu se záko
nem, a aby byla v rámci jeho možností pro nás výhodná. Proto je třeba přípravě licenční
smlouvy věnovat pozornost a její obsah vždy raději konzultovat s odborníkem - ve většině
případech s advokátem nebo právníkem - protože náklady, které investujeme do přípravy
dobré licenční smlouvy, se nám mnohokrát vrátí dobře uzavřenou a pro nás výhodnou
smlouvou. Licenci doporučuji vždy uzavřít písemně, i když nám to zákon výslovně ukládá
jen u licence výhradní.
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6.1. Licence dle autorského zákona
Pokud máme výrobek chráněn pomocí autorského práva, máme možnost třetí osobě po
skytnout (dle autorského zákona) oprávnění k výkonu práva dílo užít - licenci. Licence může
být k jednotlivému způsobu užití díla (způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, mís
tem nebo časem), nebo ke všem způsobům užití. Ovšem pozor, nikdy není možné poskytnout
oprávnění k výkonu práva, který v době poskytnutí licence není znám. Poskytnutím licence
vzniká jejímu nabyvateli povinnost licenci využít.
Licence může být výhradní (autor nesmí poskytnout licenci další osobě, nabyvatel je tedy je
diným nabyvatelem a i autor sám je povinen se zdržet výkonu práva užití, pokud není v licenční
smlouvě vysloveně sjednáno jinak) nebo nevýhradní (autor je oprávněn poskytnout licenci další
osobě, nabyvatel tedy nemusí být jediným nabyvatelem a i autor sám je nadále oprávněn k vý
konu práva užití). V případě, že poskytujeme licenci výhradní, je ji třeba vždy uzavřít písemně.
Pokud je tak sjednáno ve smlouvě, může nabyvatel licenci poskytnout zcela, nebo zčásti další
osobě - podlicence. Postoupení licence je možné jen s písemným souhlasem autora.

6.1.1. Odměna za poskytnutí licence
Ve smlouvě musí být dohodnuta výše odměny, nebo alespoň způsob jejího výpočtu (pokud si
strany výslovně nesjednají, že je licence poskytována bezplatně).
Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence, je nabyvatel licen
ce povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné účetní nebo jiné dokumentace ke zjištění
skutečné výše odměny. Tyto informace jsou důvěrného charakteru a autor je nesmí prozradit
třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.
Je-li odměna stanovena paušálně (tedy ne v závislosti na výnosech) a je-li tak nízká, že je ve
zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla, má autor právo na přiměřenou
dodatečnou odměnu.
6.1.2. Další práva a povinnosti z licenční smlouvy
Nabyvatel licence nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, po
kud nebylo výslovně ve smlouvě sjednáno jinak.
Nabyvatel licence je také povinen poskytnout autorovi na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu autorova díla z rozmnoženin jím pořízených na základě licence, a to pokud to lze
po nabyvateli spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé.
Pokud nabyvatel výhradní licenci nevyužívá dostatečně, nebo vůbec a jsou-li tímto autorovy
zájmy značně dotčeny, autor má právo od licenční smlouvy odstoupit. Odstoupit však lze teprve
poté, kdy autor nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě licenci dostatečně využil, a nabyvatel
licenci dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu.
Pokud dojde k zániku právnické osoby, které byla udělena licence, práva a povinnosti z licenční
smlouvy přecházejí na jejího právního zástupce, ledaže by licenční smlouva takovýto přechod
výslovně vyloučila. Pokud zemře fyzická osoba, které byla poskytnuta licence, práva a povinnosti
z takovéto licence přecházejí na dědice, ovšem pouze tehdy, pokud to licenční smlouva připouští.
K udělení licence dle autorského zákona není třeba žádná registrace v rejstříku, a to na
rozdíl od licencí poskytnutých k ochranné známce a průmyslovému vzoru, o kterých bude
pojednáno níže.
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6. 2. Licence k ochranné známce a průmyslovému vzoru
Pokud je dílo chráněno nadstandardně - tj. ještě prostřednictvím průmyslového vzoru
a/nebo ochranné známky vedle licence dle autorského zákona, poskytujeme v tomto případě
i licenci (e) k těmto nehmotným statkům.
6.2.1. Licence k ochranné známce
Licence může být uzavřena pro všechny (některé) výrobky a služby.
Licence může být výlučná (vlastník nesmí poskytnout licenci další osobě a i jeho práva jsou
omezena v rozsahu uvedeném ve smlouvě), nebo nevýlučná (vlastník je oprávněn poskytnout
licenci další osobě, licenciát tedy nemusí být jediným nabyvatelem a i vlastník sám je nadále
oprávněn k užívání ochranné známky).
Licence je vůči třetím osobám účinná zápisem do rejstříku vedeném Úřadem průmyslového
vlastnictví v Praze.

6.2.2. Licence k průmyslovému vzoru
Licence může být výlučná (vlastník nesmí poskytnout licenci další osobě a i jeho práva jsou
omezena v rozsahu uvedeném ve smlouvě), nebo nevýlučná (vlastník je oprávněn poskytnout
licenci další osobě, licenciát tedy nemusí být jediným nabyvatelem a i vlastník sám je nadále
oprávněn k užívání vzoru).
Licence je vůči třetím osobám účinná zápisem do rejstříku vedeném Úřadem průmyslového
vlastnictví v Praze.

7. ORGANIZOVÁNÍ DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE
7.1. Veřejná soutěž
Soutěžní dílo je vytvářeno soutěžícím ve veřejné soutěži. Veřejná soutěž, pravidla jejího vyhlášení,
jsou upravena ustanoveními občanského zákoníku. Občanský zákoník lze použít i v případě, že vy
hlašovatelem veřejné soutěže je podnikatel, pokud si občanský zákoník zvolí a řídí se tam obsaženou
právní úpravou. Pro tento typ soutěže bych doporučovala řídit se úpravou občanského zákoníku,
tudíž ponechávám stranou úpravu veřejné obchodní soutěže upravenou zákoníkem obchodním.
Vyhlašovatel veřejné soutěže (právnická, nebo fyzická osoba) soutěž vyhlašuje jednostranným
právním úkonem (vyhlášením), přičemž tento právní úkon směřuje k neurčitým osobám. Vyhla
šovatel veřejně prohlašuje, že pokud účastník (nebo více účastníků) soutěže splní při uskuteč
nění díla podmínky soutěže stanovené pro udělení ceny, tato cena mu (jim) bude poskytnuta.
Zájemci o cenu jsou tak vyzýváni, aby vyvíjeli určitou činnost ke splnění podmínek soutěže bez
toho, aby s nimi byla uzavřena smlouva, na základě které je za jiných okolností dílo realizováno.
Zájemci-účastníci soutěže tak mezi sebou soupeří, aby dosáhli co nejlepšího výsledku.
Vyhlašovatel soutěže je ve výzvě povinen uvést:
- přesné vymezení předmětu soutěže,
- lhůty soutěže,
- výši ceny,
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- ostatní soutěžní podmínky,
- kdo a v jaké lhůtě a podle jakých měřítek bude posuzovat splnění podmínek soutěže
a provede ocenění.
Chybí-li ve vyhlášené veřejné soutěži nějaká shora uvedená náležitost, nejedná se o veřej
nou soutěž ve smyslu občanského zákoníku a nenastávají její účinky.
Soutěž je zahajována uveřejněním výzvy (to lze udělat písemně, nebo třeba jen ústně v roz
hlasu či televizi).
Vyhlašovatel soutěže může stanovit pro účastníky různé předpoklady (kupř. kvalifikační).
Poté, co je veřejná soutěž vyhlášena, je vyhlašovatel povinen začít provádět ocenění usku
tečněných děl, dle vyhlášených soutěžních podmínek. Posuzování díla se tak musí dít dle
měřítek, která byla zveřejněna v soutěžních podmínkách.
Vyhlašovatel nesmí přihlížet k předmětu díla, které je předáno po termínu, tento soutěžitel
tak musí být ze soutěže vyřazen.
Vyhlašovatel soutěže je povinen poskytnout cenu (y) vyhlášenou (é) veřejnou soutěží těm
účastníkům, kteří podle provedeného ocenění splnili podmínky soutěže. Cenu lze udělit jed
nomu účastníkovi, nebo několika nejlepším, nikoliv však všem.
Veřejnou soutěž lze odvolat jen ze závažných důvodů (odpadnutí účelu, který byl soutěží
sledován atp.). Odvolání je třeba provést stejným způsobem, jakým došlo k jejímu zahájení,
popř. způsobem stejně účinným (tzn., že o odvolání soutěže se musí dozvědět stejný okruh
osob, který se dozvěděl o jejím zahájení). V případě, že dojde k odvolání veřejné soutěže, vy
hlašovatel soutěže je povinen poskytnout přiměřené zadostiučinění (náhrada výloh, náhrada
za již vytvořené hodnoty) soutěžícím, kteří před odvoláním soutěže její podmínky převážně,
nebo zčásti již splnili. Na toto právo musí vyhlašovatel soutěže soutěžící při odvolání soutěže
upozornit.
Veřejná soutěž zaniká také v případě, že ve stanovené lhůtě žádná osoba nesplnila podmín
ky veřejné soutěže.
7.2. Využití soutěžního díla
Soutěžní dílo (dílo vytvořené soutěžícím ve veřejné soutěži) může objednatel užít pouze
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (ve smlouvě je tedy vždy obsažena licence limitovaná účelem
plynoucím ze smlouvy). K jakémukoli dalšímu užití díla nad rámec smlouvy je objednatel
oprávněn pouze tehdy, je-li mu k takovému užití poskytnuta od autora licence. V zájmu ob
jednatele by vždy mělo být zajistit si licenci výhradní.

8. POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY
8.1. Vystavování díla
Vystavováním díla užitného umění, originálu, nebo rozmnoženiny, se rozumí zpřístupňování
díla v hmotné podobě umožněním zhlédnutí nebo jiného vnímání díla. Vystavováním není užití
díla prostřednictvím internetu, ani umístění díla ve výloze obchodu. Vystavením díla může
zároveň dojít k jeho zveřejnění, je-li vystavením prvně uvedeno na veřejnost.
13

8.2. Katalogová licence
V případě, že pořádáme výstavu, dražbu, veletrh atp., do autorského práva nezasahujeme,
pokud do katalogu takto pořádané akce zařadíme vyobrazení díla, které je při takové příle
žitosti vystaveno, to vše však jen za předpokladu, užijeme-li díla v rozsahu nezbytném pro
propagaci takové akce, s výjimkou jakéhokoli jiného užití k přímému nebo nepřímému hospo
dářskému, nebo obchodnímu prospěchu. K tomuto zařazení do katalogu tedy nepotřebujeme
souhlas autora díla, stejně jako pro rozmnožování a rozšiřování takového katalogu. Je-li to
obvyklé, v katalogu musíme uvést jméno autora díla (nejde-li o dílo anonymní), nebo jméno
osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost a dále název díla a pramen.
8.3. Dílo souborné
Výstava, je-li souborem nezávislých děl, která způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu
naplní znaky autorského díla, je dílem souborným.

9. OBRANA PROTI PORUŠITELI PRÁV K NEHMOTNÉMU
STATKU
V případě, že dojde k porušení práv chráněných autorským právem, ochrannou známkou
nebo průmyslovým vzorem, vždy doporučuji pokusit se vyřešit vzniklý problém nejdříve mi
mosoudní cestou. Je to totiž nejlepší řešení, ať již z hlediska časového, tak i (jak se většinou
ukáže) finančního. Mimosoudní řešení je třeba zahájit zasláním upomínky porušiteli práv.
Zaslání upomínky doporučuji svěřit advokátovi (právníkovi), protože tím je druhé straně
naznačeno, že v případě, že svého nedovoleného jednání nezanechá dobrovolně, bude násle
dovat soudní řešení sporu.
Soudní cesta znamená podání příslušné žaloby k soudu, někdy může být podán i návrh na
vydání předběžného opatření (to nám slouží k úpravě poměrů mezi stranami sporu až do
pravomocného rozhodnutí o věci samé - o žalobě).

Co se týče nápodoby díla (tj. zda došlo k porušení práv k autorskému dílu), tu musí po
soudit v každém jednotlivém případě soud, pokud nedojde k mimosoudnímu řešení sporu.
Nicméně šance na úspěch při podání žaloby by měly být vždy nejdříve konzultovány s od
borníkem - ve většině případů bude tímto odborníkem advokát. Ten by měl být schopen (na
základě svých zkušeností s danou problematikou) zhodnotit vzniklou situaci a doporučit
vhodný způsob řešení sporu a odhadnout i šance na úspěch.
Případnému porušiteli nemůžeme zabránit v tom, aby naše práva k nehmotnému statku
začal porušovat, ale s úspěchem se můžeme postavit takovémuto porušování. Čím lépe je náš
nehmotný statek chráněn, tím snadnější bude naše pozice, ať již při mimosoudním řešení,
nebo při dokazování před soudem. Z tohoto důvodu je velice dobré, pokud je to možné,
chránit dílo vzniklé jako dílo autorské i prostřednictvím průmyslového vzoru a ochranné
známky.
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POUŽITÉ PRAMENY
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon), v platném znění.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění.
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
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