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Příloha A_Vymezení otázky – zákon, interní předpis 

 

Dle § 35 odst. 3 autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb.) je za školní dílo považováno: 

„…dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních 
povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či 
vzdělávacím zařízení (školní dílo).“ 

 

Škola obecně taktéž disponuje zákonnou licencí k užití díla, kterou jí uděluje § 35 odst. 3 autorského 

zákona (z. č. 121/2000 Sb. , v platném znění) 

§ 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů, nebo v rámci 
úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a 
užití díla školního 
… 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací 

zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem 
nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho 
právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacím zařízení (školní dílo). 

…. 

K užití či uplatnění této licence přistupuje automaticky, přímo, ze zákona. Není potřeba žádného 
dalšího aktu či postupu. 

 
Dále § 60 autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb., v platném znění) říká: 
 

§ 60 Školní dílo 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo 

na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor 
takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat 
nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává 
nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout 
jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či 
vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim 
autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím 
licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 
vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši 
výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního 
díla podle odstavce 1. 

 

Ve Směrnici rektora č. 5/2013 je Přílohou č. 1 stanoveno mimo jiné student - autor vysokoškolské 

závěrečné práce – zavazuje, že: 
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…před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádá 
písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu 
s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuje se uhradit případný příspěvek na 
úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. 

 


