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Právní regulaci filmu nalézáme na všech stupních právní pyramidy:

- mezinárodní úmluvy

 např. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

- ústavní normy

 zejména ústava České republiky

- zákonné normy

 například autorský zákon nebo mediální zákon

- podzákonné normy

 například vyhláška stanovující výběr tzv. náhradních autor. odměn

Právní ochrana filmu - obecně

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Film je regulován právem soukromým i právem veřejným:

a) soukromé právo:

 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon,

 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: ochrana osobnosti, licenční

smlouvy, nekalá soutěž…

b) veřejné právo:

 zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi,

 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

 zák. č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,

 zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy…

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Co je to „film“?

 Žádný zákon aktuálně neobsahuje definici slova „film“.

 Termín je v praxi užíván k označení:

• Hmotného nosiče (celuloidový pás, disk DVD apod.) = hmotný statek, resp. „záznam“ –
obecná ochrana hmotných věcí dle občanského zákoníku;

• Audiovizuálního díla (AVD) – nehmotný statek = autorské dílo dle AutZ; u nás výslovně
chráněno zákonem od roku 1926.

- zpravidla obsahuje i audiovizuálně užitá díla + výkony výkonných umělců

-může obsahovat i další chráněné předměty (všeob. osobnost. práva, zvuk. zázn.…)

• Zvukově obrazový záznam (ZOZ) – nehmot. statek = zvláštní režim dle AutZ; u nás
výslovně chráněno zákonem od roku 2000.

Každý z těchto statků je samostatně právně chráněn!

Autorskoprávní ochrana filmu v současné ČR

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Audiovizuální dílo (§ 62 AutZ)

• Autorské dílo (nikoli kvazidílo =musí být jedinečné)

• vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či

nezpracovaných,

• které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů,

vyvolávajících dojem pohybu,

• vnímatelné zrakem (+ sluchem: jen v případě zvukových AVD!).

UKÁZKA: Rampa (r. Chris Marker. Francie 1962)

Zvláštní počítání doby ochrany AVD (§ 27 odst. 5 AutZ):

Obdobně jako u jiných autorských děl majetková práva autora trvají za

autorova života + 70 let po smrti. Dědí se. Po uplynutí se dílo stává dílem

volným.Oprávnění k užití díla lze udělovat licenční smlouvou.

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.

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Zvukově obrazový záznam (§ 79 odst. 1 AutZ)

• Záznam audiovizuálního díla, nebo

• záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících

dojem pohybu, vnímatelných zrakem (+ sluchem: jen v případě zvukového

ZOZ!).

• Ochrana ZOZ trvá 50 let od vytvoření / 50 let od zveřejnění.

 Dílo audiovizuálně užité (§ 64 AutZ)

• Není zákonem přímo definováno. Jde o samostatná (na vlastním AVD

nezávislá) umělecká/vědecká díla, která jsou zařazena do AVD.

 Další audiovizuálně užité (samostatné) prvky

• Výkony výkonných umělců (herců, tanečníků, hudebníků apod.);

• Další zvukové / zvukově obrazové záznamy, televizní vysílání apod.

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Komu náleží jednotlivá práva?

 Audiovizuální dílo

Autorem je výlučně (hlavní) režisér! (§ 63 odst. 1 AutZ) = nevyvratitelná
domněnka.

Co kameraman + střihač + mistr zvuku?

 Audiovizuálně užitá díla + umělecké výkony + další prvky

- Zásada objektivní pravdivosti autorství + analogicky u výk. umělců.

- Jednotliví majitelé práv (televizní vysílatelé, hudební producenti…).

 Zvukově obrazový záznam AVD

- Majitelem je ze zákona výrobce (producent).

= všechna tato práva (s výjimkou děl hudebních) v praxi vykonává producent!

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Právní úprava filmové produkce (§ 62 –§ 64 AutZ)

- Pokud autor filmu (režisér) / autor díla audiovizuálně užitého / výkonný umělec

udělí producentovi písemnou smlouvou svolení ke zfilmování díla/výkonu, má

se za to, že:

• udělil producentovi výhradní a neomezenou licenci k užití díla/výkonu (v

rámci filmu) ve znění původním/dabovaném/otitulkovaném + souhlas s

pořízením fotosek + právo k převodu těchto oprávnění,

• dohodl se s producentem na odměně ve výši obvyklé.

- Autoři a výkonní umělci nemůžou odstoupit od smlouvy pro změnu svého

přesvědčení. + Má se za to, že ve vztahu ke svému dílu/výkonu svolili ke

zveřejnění, úpravám, zpracování (včetně překladu), spojení s jiným dílem, k

zařazení do díla souborného i k uvádění na veřejnost pod producentovým

jménem. + Má se za to, že bylo uděleno svolení k dokončení díla v případě

předčasného ukončení právního vztahu k producentovi / důvodných obav

producenta, že nebude dokončeno řádně a včas.

- Není-li sjednáno jinak, lze AV užité dílo/výkon znovu zfilmovat až za 10 let.

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Právní úprava filmové distribuce

- Filmový distributor nedisponuje vlastní sadou práv ze zákona.

- Distributor vykupuje práva od producenta tzv. monopolní smlouvou:

• výhradní licenční smlouva (= musí být písemná!),

• opravňuje producenta, aby na určitém území (např. ČR) po určitou dobu

(např. 5 let) určitými způsoby (např. kinoprojekce) uděloval podlicence k

užití filmu třetím osobám (např. kinům), případně film sám užíval.

• po skončení účinnosti monopolní smlouvy se práva vrací zpět producentovi.

- Pokud má být disponováno nejenom právy duševního vlastnictví, ale též

určitou hmotnou věcí (nosičem filmu – např. 35mm film, HDD), musí být tato

smlouva kombinována se smlouvou nájemní / smlouvou o zápůjčce.

- Smlouva zpravidla umožňuje i užití/výrobu propagačních materiálů k filmu

(plakáty, web, trailery).

- Provozovateli kina na základě této smlouvy udílí distributor odpovídající

podlicenci.

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Některé související chráněné statky

 Tzv. fotosky

- Slovy zákona: fotografie vytvořené v souvislosti s pořízením prvotního záznamu

AVD.

- Zcela samostatné autorské dílo – nezávislé na AVD; není dílem AV užitým!

- Práva vykonává fotograf, který se účastní natáčení – zpravidla na základě

smlouvy o dílo.

 Filmové plakáty

- Podobný případ: Práva k vlastnímu výtvarnému dílu vykonává výtvarník.

 Filmové (pod)titulky / dabing v cizím jazyce

- I zde samostatná práva překladatele + u dabingu též výkonných umělců

(herců a režiséra).

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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ÚVOD  

Jakým způsobem je film v kině z hlediska AutZ užíván?

- Jedná se o tzv. sdělování veřejnosti (§ 18 a násl. AutZ = zpřístupňování díla v

nehmotné podobě) – konkrétně o tzv. provozování ze záznamu (§ 20 AutZ =
provozování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí

přístroje) – nejkonkrétněji o provozování tzv. kinematografickým způsobem.

- X s hmotným nosičem filmu může být disponováno i dalšími způsoby, zejm.:

rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování…

Jakým způsobem může kinař zasahovat do integrity filmu nad rámec smlouvy?

- Obecně: Za autorova života trvá osobnostní právo na nedotknutelnost díla +

po jeho smrti zákaz užít dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu.

- Hlavní výjimka: Zasahovat do díla/názvu/označení autora možno tehdy,

pokud lze spravedlivě očekávat, že by k zásahu autor svolil (X pakliže to to

není výslovně zakázáno) – obdobně u marginálních + prediktabilních změn.

Specifické otázky spojené s provozováním 

filmů v kinech

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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Jaké další výjimky z autorskoprávní ochrany může kinař využít?

1) Užití prvků filmu, které nejsou autorským právem chráněny, mimo jiné:

 tzv. holý námět („námět díla sám o sobě“),

 Viz tzv. slabé x silné prvky díla.

 údaj sám o sobě,

 myšlenka…

Není však vyloučena relativní ochrana cestou práva proti nekalé soutěži.

2) Využití některé ze zákonných licencí – zejména citace:

o Tzv. malá citace: užití výňatků z díla v odůvodněné míře ve vlastním díle;

o Tzv. velká citace: užití výňatků z díla nebo drobných celých děl pro účely kritiky /
recenze / odborné-vědecké tvorby;

o Výuková / výzkumná citace: možno užít i celé dílo, ale v případě výuky vždy musí
sloužit pro ilustrační účel + nesmí být sledován přímý/nepřímý hospodářský/obchodní
prospěch.

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Jde o dílo, drobné celé dílo nebo výňatek z díla?

Oficiální fotoska: film Jméno růže (r. Jean-Jacques Annaud. Německo/Francie/Itálie 1986)

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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 Jde o dílo, drobné celé dílo nebo výňatek z díla?

Screenshot (fotogram) z filmu Kmotr (r. Francis Ford Coppola. USA 1972)

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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Další často kladené dotazy – Váš názor?

 Musím mít jako provozovatel kina vždy uzavřenou tzv. hromadnou

smlouvu s kol. správci OSA a Intergram? – K čemu mě taková smlouva

opravňuje?

 Mohu před vlastním filmem pouštět libovolné reklamy/upoutávky na jiné

filmy, vč. takových, které na zakázku zhotovím pro třetí osoby?

 Pokud v kině pořádám workshop s dětmi, kde vytváříme nové filmy,

musím mít uzavřenou smlouvou k užití takových filmů? S kým mám

případně takovou smlouvu uzavřít?

 Mohu vytvářet vlastní trailery, plakáty a jiné propagační materiály k filmu,

přestože mě k tomu neopravňuje smlouva s distributorem?

 Mohu u filmu zkrátit/zrychlit příliš dlouhé titulky?

 Při pořádání vlastního filmového festivalu:

• Musím uzavírat ke každému promítanému filmu smlouvu – pokud ano,

v jaké formě?

• Koupím-li práva od osoby, která je ve skutečnosti nemá (ale tvrdí mi

opak), jsem „z obliga“?

AUTORSKÉ PRÁVO PRO PROVOZOVATELE KIN
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Prostor pro Vaše další dotazy.
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Děkuji za pozornost

Ivan David

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
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