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Právní úprava licencí nově: Co změnila novela 
občanského zákoníku 

S účinností k 5. lednu 2023 došlo novelou občanského zákoníku k několika změnám v úpravě smluvního 

typu licence. Veškeré zaváděné změny se týkají pouze licencí upravujících práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětům chráněným autorským zákonem. Jde tedy o právní úpravu autorské licence, a s určitými 

výjimkami pak i licence nakladatelské. Naopak změny se žádným způsobem nedotýkají licencí 

k vynálezům, zlepšovacím návrhům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, zeměpisným označením, 

označením původu, ochranným známkám, topografiím polovodičových výrobků, chráněným odrůdám 

rostlin nebo k obchodním firmám. Nikterak se nemění ani úprava nezapisovaných práv z průmyslového 

vlastnictví (tedy práv k důvěrným informacím, know-how nebo obchodnímu tajemství). 

Novela ve vztahu k autorským a nakladatelským licencím přináší tři zásadní změny, a to: 

▪ omezení možnosti ujednat licenční odměnu ve formě pevné částky, 

▪ rozsáhlejší informační povinnost nabyvatelů, 

▪ novou úpravu odstoupení od licenční smlouvy. 

Na všechny tři oblasti se podíváme podrobněji. 

 

Omezení možnosti ujednat licenční 

odměnu ve formě pevné částky 

Odměna může být nově ujednána jako pevná 

částka pouze v odůvodněných případech 

a s ohledem na zvláštnosti jednotlivých 

odvětví. Tradičními obory činností, pro které je 

jednorázová odměna typická a nadále bude 

možné ji sjednat, jsou například IT služby či 

hudební, audiovizuální a fotografická tvorba. 

V ostatních, méně jasných případech však bude 

nově nutné posuzovat jak specifika daného 

odvětví, tak podmínky jednotlivých činností 

licencí upravené. V těch případech, kde nebude 

sjednání jednorázové odměny možné, bude 

nutné ujednat odměnu v závislosti na výnosech 

z využití licence. 

Pokud bude sjednaná odměna příliš nízká 

(posuzováno poměrem k výnosům z licence), 

bude autorovi náležet právo požadovat 

přiměřenou a spravedlivou dodatečnou 

odměnu. Tohoto práva se autor nemůže za 

žádných okolností platně vzdát a nově jej 

nemůže ani jakkoliv omezit.  

Rozsáhlejší informační povinnost 

nabyvatelů 

Právě pro účely autorova posouzení, zda 

sjednaná odměna adekvátně odpovídá 

přibližným výnosům z licence, se zavádí širší 

informační povinnost nabyvatele licence. Ten je 

nově povinen autorovi alespoň 1× ročně 

předkládat detailní informace o využívání 

licence, resp. předmětu licence (konkrétní dílo). 

Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy je 

k předmětu sjednána podlicence. Tedy kdy 

nabyvatel licence dál umožní užívání díla třetímu 

subjektu. 

V praxi se to bude zpravidla projevovat zasíláním 

dat o počtu přehrání děl, zveřejnění kopií či 

výtisků. V rozsahu povinně poskytovaných dat se 

bude opět přihlížet ke zvláštnostem jednotlivých 

odvětví a rovněž k nákladům spojených 

s poskytováním těchto informací. Ani tohoto 

práva na informace se autor nemůže platně 

vzdát. 
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Nová úprava odstoupení od licenční 

smlouvy 

Výše uvedené změny svědčící zejména autorům 

jsou částečně kompenzovány novou úpravou 

odstoupení od licenčních smluv. Doposud měl 

autor u výhradních licencí právo odstoupit od 

smlouvy za předpokladu, že tato licence nebyla 

dostatečně využívána. Nově se právo odstoupit 

ponechává pouze pro případy, kdy výhradní 

licence není využívána vůbec. Současně se 

autorovi vedle práva kompletního odstoupení 

zavádí možnost licenci v rozsahu a způsobu užití 

jednostranně (tedy bez součinnosti nabyvatele) 

upravit. Řešením pasivity nabyvatele tak 

zpravidla bude změna licence z výhradní na 

nevýhradní. Ta pak autorovi umožní nabízet 

předmět licence i jiným subjektům. 

 

Z nastalých změn samozřejmě vyplývá nutnost revize zavedené licenční dokumentace a interních 

procesů u těch subjektů, jež s právy duševního vlastnictví operují na běžnější bázi. Není však výjimkou, 

že i podniky aktivní v jiných oblastech jsou smluvní stranou řady licenčních smluv, jejichž úprava (zejména 

stran možností odstoupení, sjednání odměny a povinností nabyvatele) zpravidla nově zavedené právní 

úpravě odpovídat nebude. 

V případě vašeho zájmu vám budeme rádi s revizí smluvní dokumentace nápomocni. Neváhejte se obrátit 

na náš právní tým.

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

 

O Accace  

Accace je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské 

a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními 

technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem. V České republice je nás již téměř 270 

a pracujeme pro více než 500 firem, od start-upů přes malé a střední podniky až k nadnárodním 

korporacím. V rámci skupiny Accace máme již přes 800 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb bez ohledu na státní hranice. Globální zastoupení máme ve více než 50 zemích 

a sdružujeme téměř 2 500 profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, 

převážně středně velkých firem a mezinárodních společností z žebříčku Fortune 500. Měsíčně 

zpracováváme zhruba 200 000 výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Kontakt  

Martin Kurka 

Associate 

E-mail: martin.kurka@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Jakub Valenta 

Junior Associate 

E-mail: jakub.valenta@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:martin.kurka@accace.com
mailto:jakub.valenta@accace.com

