Bernská úmluva
Koncentrované znění
Zpracoval: Jakub Michálek, 14. srpna 2009
133/1980 Sb.
VYHLÁŠ KA ministra zahraničních věcí [...]
Ratifikace úmluvy ČSSR
Dne 24. července 1971 byla v Paříž i revidována Bernská úmluva o ochraně
literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886. S revizí Bernské
úmluvy vyslovilo souhlas Federální shromáž dění Československé
socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval s výhradou
k článku 33 odstavec 1 Úmluvy. [… ]

Pojmy mezinárodní úmluvy
Pojem autorského díla
2(1) Výraz "literární a umělecká díla" zahrnuje vš echny výtvory z
literární, vědecké a umělecké oblasti, bez ohledu na způsob nebo formu
jejich vyjádření jako: knihy, brož ury a jiná díla písemná; přednáš ky,
proslovy, kázání a jiná díla též e povahy; dramatická nebo hudebně
dramatická díla; choreografická díla a pantomimy; hudební skladby s
textem nebo bez textu; filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla
vyjádřená způsobem obdobným filmu;díla kreslířská, malířská,
architektonická, sochařská, rytecká, litografická; fotografická díla,
jimiž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným
fotografii; díla už itého umění; ilustrace, zeměpisné mapy; plány,
náčrty a plastická díla zeměpisná, místopisná, architektonická nebo
vědecká.
2(3) Překlady, úpravy, hudební úpravy a jiná zpracování literárního nebo
uměleckého díla jsou chráněny jako díla původní bez újmy autorského
práva k původnímu dílu.
2(5) Sborníky literárních nebo uměleckých děl jako jsou encyklopedie a
antologie, které způsobem výběru a uspořádáním obsahu jsou duš evními
výtvory, jsou samostatně chráněny bez újmy autorského práva ke kaž dému
z děl, která tvoří části takových sborníků.
2(6) Díla uvedená v tomto článku pož ívají ochrany ve vš ech státech Unie.
Tato ochrana působí ve prospěch autora a jeho právních nástupců.
14a(1)Bezújmyautorskéhopráva k jakémukoliv dílu, popřípadě
zpracovanému nebo rozmnož enému, je filmové dílo chráněno jako dílo
původní. Nositel autorského práva k filmovému dílu použ ívá týchž práv
jako autor díla původního, včetně práv podle článku 14.

15(1) Aby autor literárního nebo uměleckého díla chráněného touto úmluvou
byl, není-li prokázán opak, za takového považ ován a aby byl proto
oprávněn soudně stíhat poruš ení svých práv ve státech Unie, postačí,
aby jeho jméno bylo uvedeno na díle obvyklým způsobem. Toto ustanovení
se použ ije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý
pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o jeho totož nosti.
15(2) Osoba fyzická nebo právnická, jejíž jméno je uvedeno obvyklým
způsobem na filmovém díle, se považ uje za výrobce uvedeného díla,
není-li prokázán opak.
15(3) U děl anonymních a u jiných děl pseudonymních, než jsou uvedena
shora v odstavci 1, má se za to, ž e autora zastupuje nakladatel, jehož
jméno je uvedeno na díle, není-li prokázán opak; v této funkci je
oprávněn hájit a uplatňovat autorova práva. Ustanovení tohoto odstavce
nelze použ ít, jakmile autor prohlásil svoji totož nost a prokázal své
oprávnění.
14b(4)
a) Není-li u neuveřejněných děl známa autorova totož nost, avš ak ze
vš ech okolností lze mít za to, ž e autor je občanem státu Unie,
vyhrazuje se zákonodárství tohoto státu mož nost, aby určil přísluš ný
orgán, který autora zastupuje a je oprávněn hájit a uplatňovat jeho
práva ve státech Unie.
Pojem zveřejnění
3(3) "Uveřejněnými díly" se rozumějí díla vydaná se svolením jejich
autorů, ať již rozmnož eniny byly zhotoveny jakýmkoli způsobem, pokud
nabídka takových rozmnož enin uspokojuje, s ohledem na povahu díla,
přiměřené potřeby veřejnosti. Provozování díla dramatického, hudebně
dramatického nebo filmového, provedení díla hudebního, veřejný přednes
díla literárního, přenos děl literárních nebo uměleckých po drátě nebo
jejich vysílání rozhlasem či televizí, vystavení díla výtvarných umění
a zbudování díla architektonického se za uveřejnění nepovaž uje.
3(4) Dílo se považ uje za uveřejněné současně v několika státech,
jestliž e vyš lo ve dvou nebo více státech v rozpětí třiceti dnů od svého
prvního uveřejnění.
Pojem rozmnož eniny
9(3) Kaž dý zvukový nebo obrazový záznam se považ uje pro účely této
úmluvy za rozmnož eninu.
Stát původu díla
5(4) Za stát původu se pokládá:
a) u děl uveřejněných poprvé ve státě Unie tento stát; jde-li vš ak o
díla uveřejněná současně ve více státech Unie, které poskytují různou
dobu ochrany, ten z nich, jehož právní řád poskytuje nejkratš í dobu
ochrany;
b) u děl uveřejněných současně ve státě, který není členem Unie, a ve
státě Unie tento stát Unie;
c) u neuveřejněných děl nebo u děl poprvé uveřejněných ve státě, který
není členem Unie, bez současného uveřejnění v některém státě Unie stát
Unie, jehož je autor občanem, s tím, ž e
(i) jde-li o díla filmová, jejichž výrobce má sídlo nebo trvalé
bydliš tě ve státě Unie, je státem původu tento stát, a
(ii) jde-li o architektonická díla zbudovaná ve státě Unie anebo o díla
umění grafického a výtvarného, jež tvoří součást budovy umístěné ve
státě Unie, je státem původu tento stát.

Pojem autora
3(1) Podle této úmluvy jsou chráněni:
a) autoři, kteří jsou občany některého ze států Unie, pro svá díla, ať
již uveřejněná či nikoli;
b) autoři, kteří nejsou občany některého ze států Unie, pro svá díla
poprvé uveřejněná v některém z těchto států nebo současně ve státě,
který není členem Unie, a ve státě Unie.
(2) Autoři, kteří nejsou občany některého ze států Unie, avš ak mají v
některém z nich své trvalé bydliš tě, jsou pro účely této úmluvy
postaveni na roveň občanům takového státu.
4 Podle této úmluvy jsou chráněni, i když podmínky uvedené v článku 3
nejsou splněny,
Citace
a) autoři filmových děl, jejichž výrobce má sídlo nebo trvalé bydliš tě
10(3) Při citacích a už ití podle předchozích odstavců je nutno uvést
v některém ze států Unie;
pramen a autorovo jméno, je-li toto jméno v pramenu obsaž eno.
b) autoři architektonických děl zbudovaných ve státě Unie anebo děl
umění grafického a výtvarného, jež tvoří součást budovy umístěné ve
státě Unie.

Obsah mezinárodní úmluvy

bude vš ak přísně omezena na státy, které je stanovily, a v ž ádném
případě nesmějí být na újmu práv těchto autorů na přiměřenou odměnu,
Vytvoření unie
kterou určí, není-li dohody, přísluš ný státní orgán. [...]
1 Státy, na něž se vztahuje tato úmluva, tvoří Unii pro ochranu práv
13(3) Záznamy pořízené podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a dovezené bez
autorů k jejich literárním a uměleckým dílům.
souhlasu dotčených stran do státu, kde se považ ují za záznamy pořízené
protiprávně, mohou tam být zabaveny.
Vnitrostátní zákonodárství
14a(2)
2(2) Zákonodárstvím států Unie se vš ak vyhrazuje mož nost stanovit, ž e a) Vyhrazuje se zákonodárství státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu,
literární a umělecká díla anebo jedna nebo více kategorií z nich nejsou
aby stanovilo nositele autorského práva k filmovému dílu.
chráněny, nejsou-li zachyceny na hmotný záznam.
b) Ve státech Unie, které zahrnují ve svém zákonodárství mezi nositele
2(4) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby upravila ochranu
autorského práva k filmovému dílu autory, kteří poskytli příspěvky k
přiznávanou úředním textům z oboru zákonodárství, veřejné správy a
vytvoření filmového díla, nemohou vš ak tito autoři, pokud se zavázali
soudnictví, jakož i úředním překladům takových textů.
poskytnout takovéto příspěvky a není-li opačného nebo zvláš tního
2(7) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby upravila se zřetelem na ujednání, bránit rozmnož ování, rozš iřování, veřejnému provozování a
ustanovení článku 7 odst. 4 této úmluvy rozsah působnosti jejich zákonů
provedení, přenosu po drátě na veřejnost, vysílání rozhlasem či
na díla už itého umění a na průmyslové vzory a modely, jakož i podmínky, televizí, sdělování veřejnosti, opatřování podtitulky nebo dubbování
za nichž jsou taková díla, vzory a modely chráněny. Pro díla, jež jsou
textů filmového díla.
ve státě původu chráněna pouze jako vzory a modely, lze se v jiném
c) Otázku, zda pro uplatnění předchozího pododstavce b) musí mít výš e
státě Unie dovolávat jen zvláš tní ochrany, jaká se přiznává v tomto
uvedený závazek formu písemné smlouvy nebo písemného aktu též e
státě vzorům a modelům; neposkytuje-li se vš ak v tomto státě taková
účinnosti či nikoli, upraví zákonodárství států Unie, kde má výrobce
zvláš tní ochrana, budou tato díla chráněna jako díla umělecká.
filmového díla své sídlo nebo trvalé bydliš tě. Zákonodárství státu
9(2) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje mož nost dovolit rozmnož ování Unie, kde se uplatňuje nárok na ochranu, se vš ak vyhrazuje mož nost
těchto děl v určitých zvláš tních případech, pokud takové rozmnož ení
stanovit, ž e uvedený závazek musí mít formu písemné smlouvy nebo
nenaruš uje normální využ ívání díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou
písemného aktu též e účinnosti. Státy, jejichž zákonodárství tak
újmu oprávněným zájmům autora.
stanoví, uvědomí o tom písemným prohláš ením generálního ředitele, který
10(2) Zákonodárstvím států Unie a zvláš tním dohodám, které mezi nimi jsouje ihned sdělí vš em ostatním státům Unie.
nebo budou sjednány, se vyhrazuje mož nost, aby v rozsahu, který je
d) "Opačným nebo zvláš tním ujednáním" se rozumí kaž dá omezující
odůvodněn sledovaným účelem, dovolily už ívat literární nebo umělecká
podmínka, popřípadě spojená s výš e zmíněným závazkem.
díla pro potřeby názorného vyučování v publikacích, ve vysílání
14a(3) Nestanoví-li vnitrostátní zákonodárství jinak, nevztahuje se
rozhlasem či televizí anebo ve zvukových či obrazových záznamech s
ustanovení odstavce 2b) na autory scénářů, dialogů a hudebních děl
podmínkou, ž e takové už ití je v souladu s poctivými zvyklostmi.
vytvořených pro výrobu filmového díla, ani na jeho hlavního rež iséra.
10a(1) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby dovolila rozmnož ovat Avš ak ty státy,jejichž zákonodárství neobsahuje ustanovení
tiskem, vysílat rozhlasem či televizí nebo přenáš et na veřejnost po
předvídající uplatnění zmíněného odstavce 2b) na tohoto rež iséra,
drátě články o aktuálních hospodářských, politických nebo nábož enských uvědomí o tom písemným prohláš ením generálního ředitele, který je ihned
otázkách uveřejněné v novinách nebo časopisech nebo díla též e povahy
sdělí vš em ostatním státům Unie.
vysílaná rozhlasem či televizí, pokud rozmnož ování, vysílání rozhlasem
14b(3) Způsob výběru a výš i podílu podle odstavce 14b(1) určuje vnitrostátní
či televizí nebo takový přenos není výslovně vyhrazen. Vž dy je vš ak
zákonodárství.
nutno zřetelně uvést pramen; právní následky poruš ení této povinnosti
14b(4)
určují právní předpisy státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu.
b) Státy Unie, které podle ustanovení 14b(3) přistoupí k takovému
10a(2) Rovněž se vyhrazuje zákonodárstvím států Unie stanovit podmínky, určení,uvědomí o tom generálního ředitele písemným prohláš ením
za
obsahujícím úplnou informaci o takto určeném orgánu. Generální ředitel
nichž mohou být při zpravodajství o aktuálních událostech fotografií,
sdělí toto prohláš ení ihned vš em ostatním státům Unie.
filmem, vysíláním rozhlasem či televizí nebo přenosem na veřejnost po
16(3) Zabavení neoprávněných rozmnož enin se uskuteční podle právního řádu
drátě rozmnož ována a zpřístupňována veřejnosti v míře odůvodněné
přísluš ného státu.
sledovaným informačním účelem literární nebo umělecká díla při takové
17 Ustanovení této úmluvy se nedotýkají práva přísluš ejícího vládě kaž dého
události zhlédnutá nebo vyslechnutá.
státu Unie, aby zákonodárstvím či správními předpisy povolovala,
11(2) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje, aby stanovila podmínky kontrolovala nebo zakázala rozš iřování, provozování a vystavování
výkonu práv uvedených v odstavci 11a(1), avš ak účinnost těchto podmínek jakéhokoliv díla nebo výrobku, ve vztahu k němuž má přísluš ný státní
bude
orgán toto právo vykonávat.
přísně omezena na státy, které je stanovily. V ž ádném případě nesmějí
19 Ustanovení této úmluvy nevylučují uplatňování nároku na použ ití š irš í
být na újmu osobních práv autora ani na újmu práv autora na přiměřenou ochrany, která můž e být zákonodárstvím státu Unie přiznána.
odměnu, kterou určí, není-li dohody, přísluš ný státní orgán.
36(1) Kaž dý stát, který je smluvní stranou této úmluvy, se zavazuje
11a(3)pok. Zákonodárstvím států Unie se vš ak vyhrazuje, aby upravila rež imučinit v souladu se svou ústavou opatření nutná k tomu, aby zajistil
efemérních záznamů pořizovaných rozhlasovou či televizní organizací
uplatňování této úmluvy.
vlastními prostředky a pro své vlastní vysílání. Tato zákonodárství
36(2) Rozumí se, ž e stát v době, kdy se stane smluvní stranou této
mohou rovněž dovolit úschovu těchto záznamů, pokud mají výjimečnou úmluvy, je podle vnitrostátního práva s to uskutečňovat ustanovení této
dokumentární povahu, v úředních archivech.
úmluvy.
13(1) Kaž dý stát Unie můž e samostatně stanovit výhrady a podmínky
týkající se výlučného práva přiznaného autorovi hudebního díla a
Výjimky z autorského práva
autorovi textu, který již udělil svolení k jeho záznamu společně s
2(8) Ochrana podle této úmluvy se nevztahuje na denní zprávy ani na
hudebním dílem, udílet svolení k zvukovému záznamu uvedeného hudebního různé skutečnosti, které mají povahu pouhých tiskových informací.
díla, popřípadě i s textem; účinnost vš ech takových výhrad a podmínek
2a(1) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje mož nost vyloučit zčásti nebo

zcela z ochrany podle předchozího článku politické projevy a řeči
pronesené při soudních jednáních.
2a(2) Zákonodárstvím států Unie se rovněž vyhrazuje mož nost stanovit
podmínky, za nichž přednáš ky, proslovy a jiná díla též e povahy,
přednesené na veřejnosti, mohou být rozmnož eny tiskem, vysílány
rozhlasem či televizí, přenáš eny po drátě na veřejnost a stát se
předmětem veřejného š íření podle článku 11a odst. 1 této úmluvy,
pokud je takové už ití odůvodněno informačním účelem.
2a(3) Autor má vš ak výlučné právo pořídit soubor svých děl zmíněných v
předchozích odstavcích.
10(1) Citace z díla, které bylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti včetně
citací z novinových článků a z časopisů ve formě tiskových přehledů,
jsou dovoleny s podmínkou, ž e jsou v souladu s poctivými zvyklostmi a v
rozsahu odůvodněném sledovaným účelem.
Vš eobecnost práv přiznaných úmluvou
5(1) Autoři mají ve vztahu k dílům, pro něž jsou chráněni podle této
úmluvy, v ostatních státech Unie kromě státu původu díla práva, která
přísluš né zákony již přiznávají nebo v budoucnu přiznají jejich
občanům, jakož i práva zvláš ť přiznaná touto úmluvou.
5(2) Pož ívání a výkon těchto práv není podroben ž ádné formalitě; toto
pož ívání a tento výkon nezávisí na ochraně platné ve státě původu díla.
Proto se s výhradou ustanovení této úmluvy řídí rozsah ochrany, jakož i
právní prostředky vyhrazené autorovi k hájení jeho práv výlučně zákony
státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu.
5(3) Ochrana ve státě původu se řídí vnitrostátním právem. Není-li vš ak
autor občanem státu původu díla, pro něž je chráněn podle této úmluvy,
bude mít v takovém státě táž práva jako autoři, kteří jsou jeho občany.
Uplatnění vzájemnosti mezi státy
6(1) Nechrání-li některý stát, který není členem Unie, dostatečně díla
autorů, kteří jsou občany některého ze států Unie, můž e tento stát Unie
omezit ochranu děl, jejichž autoři jsou v době prvního uveřejnění svých
děl občany onoho státu a nemají své trvalé bydliš tě v některém ze států
Unie. Využ ije-li této mož nosti stát, kde doš lo k prvnímu uveřejnění,
nejsou ostatní státy Unie povinny poskytovat dílům podrobeným tomuto
zvláš tnímu rež imu š irš í ochranu, než jaká se jim poskytuje ve stát
ě,
kde doš lo k prvnímu uveřejnění.
6(2) Ž ádná omezení zavedená podle předchozího odstavce se nedotýkají
práv, jichž autor nabyl ve vztahu k dílu uveřejněnému v některém státě
Unie před účinností takového omezení.
6(3) Státy Unie, které omezí podle tohoto článku ochranu práv autorů,
uvědomío tom generálního ředitele Světové organizace duš evního
vlastnictví (dále jen "generální ředitel") písemným prohláš ením, v němž
budou uvedeny státy, vůči nimž se ochrana omezuje, jakož i omezení,
jimž jsou podrobena práva autorů, kteří jsou občany těchto států.
Generální ředitel ihned oznámí tuto skutečnost vš em státům Unie.
14b(2) Ochranu podle odstavce 14b(1) lze pož adovat ve státě Unie jen
tehdy, jestliž e ji připouš tí právní řád toho státu, k němuž autor
přísluš í, a v rozsahu, v jakém to dovoluje právní řád státu, kde se
tato ochrana uplatňuje.

touto úmluvou padesát let po tom, kdy bylo dílo oprávněně zpřístupněno
veřejnosti. Nevzbuzuje-li vš ak autorem přijatý pseudonym pochybnosti o
jeho totož nosti, platí doba ochrany stanovená v odstavci 1. Prohlásí-li
autor anonymního nebo pseudonymního díla svoji totož nost v průběhu výš e
uvedené doby, uplatní se doba ochrany stanovená v odstavci 1. Státy
Unie nejsou povinny chránit anonymní nebo pseudonymní díla, u nichž lze
důvodně předpokládat, ž e jejich autor je již padesát let mrtev.
7(4) Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje mož nost stanovit dobu
ochrany u fotografických děl a u děl už itého umění, pokud jsou chráněna
jako díla umělecká; tato doba vš ak nesmí být kratš í než období dvaceti
pěti let od vytvoření takového díla.
7(5) Doba ochrany následující po smrti autora a lhůty stanovené v
odstavcích 2, 3 a 4 začínají běž et od smrti nebo od události uvedené v
těchto odstavcích, avš ak za začátek těchto lhůt se vž dy považ uje 1.
leden roku následujícího po smrti nebo po uvedené události.
7(6) Státy Unie mohou přiznat dobu ochrany delš í, než je stanovena v
předchozích odstavcích. [...]
7(8) Doba ochrany se řídí v kaž dém případě zákonem státu, kde se
uplatňuje nárok na ochranu; pokud vš ak zákon takového státu nestanoví
jinak, nepřesáhne dobu stanovenou ve státě původu díla.
7b Ustanovení předchozího článku platí i v případě, ž e autorské právo
nálež í spoluautorům díla s tím, ž e lhůty začínající smrtí autora se
počítají od smrti spoluautora, který ostatní přež il.
Zabavení neoprávněných rozmnož eni
16(1) Kaž dá neoprávněně pořízená rozmnož enina díla můž e být ve státě
Unie, kde dílo pož ívá právní ochrany, zabavena.
16(2) Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje i na rozmnož eniny
pocházející ze státu, kde dílo není chráněno nebo kde ochrany pozbylo.

Autorská práva

Právo integrity
6b(1)Nezávisle na majetkových právech autorských a i po jejich
postoupení má autor právo uplatňovat své autorství k dílu a odporovat
kaž dému znetvoření, zkomolení nebo jiné změně díla, jakož i jinému
zásahu do díla, který by byl na újmu jeho cti nebo dobré pověsti.
6b(2) Práva přiznaná autorovi podle odstavce 1 se po jeho smrti
zachovávají alespoň do zániku majetkových práv autorských a vykonávají
je osoby nebo instituce oprávněné k tomu právním řádem státu, kde se
uplatňuje nárok na ochranu. Ty státy, jejichž právní řád platný v době
ratifikace tohoto aktu nebo přístupu k němu neobsahuje ustanovení
zajiš ťující ochranu vš ech práv uznaných podle odstavce 1 po autorově
smrti, mohou vš ak stanovit, ž e některá z těchto práv autorovou smrtí
zanikají.
6(3) Právní prostředky ochrany práv přiznaných v tomto článku se řídí
právním řádem státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu.
12 Autoři literárních nebo uměleckých děl mají výlučné právo udílet
svolení k zpracování, úpravám nebo k jiným změnám svých děl.

Výlučné právo souhlasu s překladem
8 Autoři literárních a uměleckých děl chráněných touto úmluvou mají po
celou dobu trvání svých práv k původnímu dílu výlučné právo svá díla
Doba ochrany
7(1) Doba ochrany přiznaná touto úmluvou trvá po dobu autorova ž ivota a překládat nebo udílet svolení k jejich překladu.
padesát let po jeho smrti.
7(2) U děl filmových mohou vš ak státy Unie stanovit, ž e doba ochrany Výlučné právo souhlasu s rozmnož ováním
9(1) Autoři literárních a uměleckých děl chráněných touto úmluvou mají
uplynepadesátlet po tom, kdy dílo bylo se svolením autora
výlučné právo udílet svolení k rozmnož ování těchto děl jakýmkoli
zpřístupněno veřejnosti, nebo ž e, nedojde-li k takové skutečnosti v
způsobem nebo v jakékoli podobě.
průběhu padesáti let od vytvoření takového díla, doba ochrany uplyne
padesát let po jeho vytvoření.
7(3) U děl anonymních nebo pseudonymních uplyne doba ochrany
přiznaná

Výlučné právo souhlasu s veřejným sdělováním
11(1) Autoři dramatických, hudebně dramatických a hudebních děl mají

výlučné právo udílet svolení:
vlastnictví uskutečněném autorem díla.
(i) k veřejnému provozování a provedení svých děl, ať již se takové
veřejné provozování a provedení uskutečňuje jakýmikoli prostředky nebo
způsoby;
(ii) k veřejnému přenosu provozování a provedení svých děl, a to
18(1) Tato úmluva se vztahuje na vš echna díla, která se v době nabytí
jakýmikoli prostředky.
11(2) Autoři dramatických nebo hudebně dramatických děl mají po celou její platnosti ješ tě nestala ve státě svého původu uplynutím doby
ochrany volnými.
dobu trvání svých práv k původním dílům tatáž práva, pokud jde o
18(2) Stalo-li se vš ak dílo ve smluvním státě, kde se uplatňuje nárok na
překlady jejich děl.
ochranu, volným uplynutím doby ochrany, jež mu byla dříve přiznána,
11a(1) Autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné právo udílet
ochrana takového díla se neobnoví.
svolení:
18(3) Této zásady se použ ije v souladu s ustanoveními obsaž enými ve
(i) k vysílání svých děl rozhlasem či televizí nebo k jejich veřejnému
zvláš tních úmluvách, které k tomu cíli státy Unie sjednaly nebo
sdělování jakýmikoliv jinými prostředky slouž ícími k bezdrátovému
sjednají. Není-li takových ustanovení, upraví přísluš né státy, kaž dý
š íření znaků, zvuků nebo obrazů;
pokud se ho týká, podmínky použ ití této zásady.
(ii) k jakémukoliv veřejnému sdělování po drátě nebo bezdrátově díla
18(4) Předchozí ustanovení se použ ijí rovněž u nových přístupů k Unii,
vysílaného rozhlasem či televizí, uskutečňuje-li toto sdělování jiná
jakož i při prodlouž ení ochrany buď podle článku 7 nebo vzdáním se
organizace než původní;
výhrad.
(iii) k veřejnému sdělování díla vysílaného rozhlasem či televizí

Přechodná a závěrečná ustanovení

tlampačem nebo jakýmkoliv jiným obdobným zařízením k přenosu znaků,
zvuků nebo obrazů.
11a(3)Není-li opačného ujednání, nezahrnuje svolení udělené podle
odstavce 1 tohoto článku svolení k pořízení záznamu díla vysílaného
rozhlasem či televizí pomocí zařízení slouž ícího k záznamu zvuků nebo
obrazů.
11b(1) Autoři literárních děl mají výlučné právo udílet svolení:
(i) k veřejnému přednáš ení svých děl, ať již se takový veřejný přednes
uskutečňuje jakýmikoliv způsoby nebo prostředky,
(ii) k veřejnému přenosu přednesení svých děl, a to jakýmikoliv
prostředky.
11b(2) Autoři literárních děl mají po celou dobu trvání svých práv k
původním dílům tatáž práva, pokud jde o překlady jejich děl.
Výlučné právo souhlasu s dalš ím autorským zpracováním
14(1) Autoři literárních nebo uměleckých děl mají výlučné právo udílet
svolení:
(i) k filmovému zpracování a rozmnož ování těchto děl a k rozš iřování
takto zpracovaných nebo rozmnož ených děl;
(ii) k veřejnému provozování a provedení a k přenosu po drátě na
veřejnost takto zpracovaných nebo rozmnož ených děl.
14(2) Zpracování filmových děl odvozených z děl literárních nebo
uměleckých v jakékoliv jiné umělecké formě zůstává, bez újmy práva
jejich autorů udělit k tomu svolení, vázáno na svolení autorů původních
děl.
14(3) Ustanovení článku 13 odst. 1 nelze použ ít.

Dalš í smlouvy
20 Vlády států Unie si vyhrazují právo sjednat mezi sebou zvláš tní dohody,
pokud by takové dohody přiznávaly autorům š irš í práva, než se jim
přiznávají Úmluvou, nebo pokud by obsahovaly jiná ustanovení, která
neodporují této úmluvě. Ustanovení dosavadních dohod, která jsou v
souladu s těmito podmínkami, zůstávají v platnosti. [...]
Řeš ení sporů
33(1) Kaž dý spor mezi dvěma nebo více státy Unie týkající se výkladu nebo
uplatňování této úmluvy, který nebude vyřeš en jednáním, můž e kterýkoliv
ze zúčastněných států předlož it Mezinárodnímu soudnímu dvoru formou
ž ádosti podané v souladu se statutem Soudního dvora, pokud se
zúčastněné státy nedohodnou na jiném způsobu řeš ení. Stát, který
předkládá spor Soudnímu dvoru, zpraví o tom Mezinárodní úřad;
Mezinárodní úřad o tom uvědomí ostatní státy Unie.
(Pozn.: Tento odstavec vyhrazen při ratifikaci.)
33(2) Kaž dý stát můž e při podpisu tohoto aktu, anebo při ulož ení své
ratifikační listiny nebo listiny o přístupu prohlásit, ž e se nepovaž uje
vázán ustanoveními odstavce 1. Na ž ádný spor mezi takovým státem a
kterýmkoliv jiným státem Unie se pak ustanovení odstavce 1 nevztahují.

Platnost a vypovězení
35(1) Tato úmluva zůstává v platnosti bez časového omezení.
35(2) Kaž dý stát můž e vypovědět tento akt sdělením oznámeným
generálnímu
řediteli. Taková výpověď je i výpovědí vš ech dřívějš ích aktů a je
účinnou pouze pro stát, který ji podal, přičemž pro ostatní státy Unie
Právo na podíl při převodu
14b(1) Autor nebo - po jeho smrti - osoby nebo instituce oprávněné podle zůstává Úmluva v plné platnosti a účinnosti.
35(3) Výpověď nabývá účinnosti rok po dni, kdy o ní generální ředitel
vnitrostátního zákonodárství mají, pokud jde o originály uměleckých děl
obdrž el sdělení.
a o původní rukopisy spisovatelů a skladatelů, nezcizitelné právo na
35(4) Právo na výpověď podle tohoto článku nemůž e ž ádný stát vykonat před
podíl z výtěž ku prodejů díla následujících po prvním převodu
uplynutím pěti let ode dne, kdy se stal členem Unie.

