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     (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 provozování 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 vymezují v ustanoveních  13 až 23.  
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                          Rozmnožování 
 

     (1) Rozmnožováním  díla se rozumí  zhotovování dočasných nebo 

trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla, a to jakýmikoli 

prostředky  a  v  jakékoli  formě,  za  účelem zpřístupňování díla 

prostřednictvím těchto rozmnoženin. 
 

     (2) Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, 

fotografické,  zvukové,  obrazové  nebo  zvukově obrazové, stavbou 

architektonického   díla   nebo   ve   formě   jiné   trojrozměrné 

rozmnoženiny  anebo  ve  formě  elektronické  zahrnující vyjádření 

analogové i digitální.  
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                           Rozšiřování 
 

     (1) Rozšiřováním  originálu nebo rozmnoženiny  díla se rozumí 

zpřístupňování díla  v hmotné podobě prodejem  nebo jiným převodem 

vlastnického práva  k originálu nebo  k rozmnoženině díla,  včetně 

jejich nabízení za tímto účelem. 
 

     (2)  Prvním prodejem  nebo jiným  převodem vlastnického práva 

k originálu  nebo k  rozmnoženině díla,  kterým je  dílo oprávněně 

rozšířeno  na  území  České  republiky,  je  ve  vztahu k takovému 

originálu nebo rozmnoženině díla autorovo právo na rozšiřování pro 

území  České republiky  vyčerpáno; právo  na pronájem  a právo  na 

půjčování zůstávají nedotčena.  
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                            Pronájem 
 

     Pronájmem   originálu  nebo   rozmnoženiny  díla   se  rozumí 

zpřístupňování díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu  poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny 

díla k dočasné osobní potřebě.  
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                            Půjčování 
 

     Půjčováním  originálu   nebo  rozmnoženiny  díla   se  rozumí 

zpřístupňování  díla  zařízením  přístupným  veřejnosti  nikoli za 

účelem  přímého  nebo   nepřímého  hospodářského  nebo  obchodního 

prospěchu poskytnutím  originálu nebo rozmnoženiny  díla k dočasné 

osobní potřebě.  
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                           Vystavování 
 

     Vystavováním  originálu  nebo  rozmnoženiny  díla  se  rozumí 

zpřístupňování  díla  v  hmotné  podobě  umožněním  shlédnutí nebo 

jiného  vnímání  originálu  nebo  rozmnoženiny  díla, zejména díla 

výtvarného,  díla  fotografického,  díla  architektonického včetně 

díla urbanistického, díla užitého umění nebo díla kartografického. 

Vystavováním   není  zpřístupnění   díla  podle   ustanovení   18 

odst. 2.  

 



   § 18  
  Sdělování veřejnosti 

                               

                        Obecná ustanovení 

     (1) Sdělováním díla veřejnosti  se rozumí zpřístupňování díla 

v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. 

     (2)  Sdělováním  díla  veřejnosti  podle  odstavce  1 je také 

zpřístupňování díla  způsobem, že kdokoli může  mít k němu přístup 

na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí. 

     (3)  Sdělováním   díla  veřejnosti  není   pouhé  provozování 

zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.  
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                 Živé provozování a jeho přenos 

     (1)  Živým provozováním  díla se  rozumí zpřístupňování  díla 

živě  prováděného  výkonným  umělcem,  zejména  živě  přednášeného 

literárního díla,  živě prováděného hudebního  díla s textem  nebo 

bez textu, anebo živě scénicky předváděného díla dramatického nebo 

hudebně dramatického, choreografického nebo pantomimického. 

     (2)  Přenosem  živého  provozování  díla  se  rozumí současné 

zpřístupňování   živě  provozovaného   díla  pomocí  reproduktoru, 

obrazovky nebo podobného přístroje  umístěného mimo prostor živého 

provozování s výjimkou užití díla způsoby podle  21 až 23.  
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              Provozování ze záznamu a jeho přenos 

     (1)  Provozováním díla  ze záznamu  se rozumí  zpřístupňování 

díla   ze  zvukového   nebo  zvukově   obrazového  záznamu  pomocí 

přístroje, s výjimkou užití díla způsoby podle  21 až 23. 

     (2) Přenosem  provozování díla ze záznamu  se rozumí současné 

zpřístupňování díla ze záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo 

podobného  přístroje   umístěného  mimo  prostor   provozování  ze 

záznamu.  
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                Vysílání rozhlasem nebo televizí 

     (1)  Vysíláním   díla  rozhlasem  nebo   televizí  se  rozumí 

zpřístupňování   díla  rozhlasem   či  televizí   a  jiné   takové 

zpřístupňování   díla  jakýmikoli   jinými  prostředky  sloužícími 

k šíření  zvuků   nebo  obrazů  a  zvuků   nebo  jejich  vyjádření 

bezdrátově nebo  po drátě, včetně  šíření po kabelu  nebo vysílání 

pomocí družice, původním vysílatelem. 

     (2) Vysíláním díla pomocí družice  podle odstavce 1 se rozumí 

uvádění signálů  nesoucích zvuky nebo  obrazy a zvuky  nebo jejich 

vyjádření  určených k  příjmu veřejností  na nepřerušený sdělovací 

řetěz směrem na družici a od ní zpět k zemi pod vedením vysílatele 

a na jeho odpovědnost. 

     (3) Jsou-li  signály, které nesou  znaky, zvuky nebo  obrazy, 

zakódovány, jde  o vysílání díla  podle odstavce 1,  jestliže jsou 

vysílatelem   nebo   s   jeho   souhlasem   poskytnuty  prostředky 

k odkódování. 

     (4) Vysíláním díla podle odstavce  1 je i zpřístupňování díla 

současným,  úplným a  nezměněným přenosem  vysílání díla rozhlasem 

nebo televizí, uskutečňuje-li je týž vysílatel. 

      



(5)  Vysílání díla  pomocí  družice  se uskutečňuje  na území 

České  republiky,  jestliže  signály  nesoucí  zvuky  nebo  obrazy 

a zvuky  nebo jejich  vyjádření  určené  k příjmu  veřejností jsou 

uvedeny  pod   vedením  vysílatele  a   na  jeho  odpovědnost   na 

nepřerušený sdělovací řetěz směrem na družici a od ní zpět k zemi, 

na území České republiky. 

     (6) Vysílání  díla pomocí družice se  považuje za uskutečněné 

na  území České  republiky,  jestliže  signály nesoucí  zvuky nebo 

obrazy a  zvuky nebo jejich  vyjádření určené k  příjmu veřejností 

jsou  uvedeny  pod  vedením  vysílatele  a  na jeho odpovědnost na 

nepřerušený sdělovací řetěz směrem na družici a od ní zpět k zemi, 

na  území   takového  státu,  který   neposkytuje  úroveň  ochrany 

autorského  práva  alespoň  srovnatelnou  s  ochranou podle tohoto 

zákona, a přenos je uskutečňován  ze stanice, která je umístěna na 

území  České republiky.  V tomto  případě lze  práva podle  tohoto 

zákona uplatnit proti osobě, která provozuje takovou stanici. 

 



     (7) Vysílání  díla pomocí družice se  považuje za uskutečněné 

na území  České republiky i  tehdy, jestliže jsou  signály nesoucí 

zvuky nebo  obrazy a zvuky  nebo jejich vyjádření  určené k příjmu 

veřejností uvedeny  na sdělovací řetěz  směrem na družici  a od ní 

zpět  k zemi,  na území  takového státu,  který neposkytuje úroveň 

ochrany  autorského práva  alespoň srovnatelnou  s ochranou  podle 

tohoto  zákona,  na  podnět   vysílatele,  který  na  území  České 

republiky  má umístěny  své  řídící  orgány, a  taková srovnatelná 

ochrana  není  již  poskytována  na  území  státu, kde je umístěna 

stanice,  ze  které  je  přenos  uskutečňován.  Práva podle tohoto 

zákona lze pak uplatnit vůči takovému vysílateli.  
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          Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

     (1) Přenosem  rozhlasového nebo televizního  vysílání díla se 

rozumí zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem 

vysílání díla  rozhlasem nebo televizí  bezdrátově nebo po  drátě, 

uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání. 

     (2) Kabelovým přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání 

díla je takový přenos  rozhlasového nebo televizního vysílání díla 

podle odstavce 1, který se  uskutečňuje po kabelu nebo mikrovlnným 

systémem. Ustanovení  21 odst. 3 platí obdobně.  
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        Provozování rozhlasového či televizního vysílání 

     Provozováním  rozhlasového  či  televizního  vysílání díla se 

rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí 

přístroje   technicky   způsobilého   k   příjmu  rozhlasového  či 

televizního vysílání.  

 


