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Věc: Dotaz
Dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen
"autorský zákon") je definice autora uvedena v § 5 autorského zákona a práva výkonného
umělce jsou popsána v § 67 autorského zákona (práva související s právem autorským).
Podle ustanovení § 5 odst. 1 je autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila a autorem díla
souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím
nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených. Podle ustanovení § 2 autorského
zákona je předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo").
Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo
dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo
fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo
kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo
architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se
považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním
duševním výtvorem.
V návaznosti na skutečnost, že Ministerstvo kultury je kompetentní k posuzování
autorského zákona, bylo pomůckou k posouzení, daňové problematiky stanovisko tohoto
ministerstva. Dle stanoviska se za autora nepovažují výkonní umělci (např. herci, zpěváci,
hudebníci, tanečníci); ti mají pouze právo příbuzné autorskému právu, ale nejsou samotnými
autory díla. Z tohoto důvodu výkonní umělci dle ust. § 7 odst. 6 a v § 36 odst. 2 písm. t)
zákona o daních z příjmů nepostupují. Ve Vámi zaslaném výčtu nejsou příjmy uvedené
v bodu 4 a 6 příjmy autorů.
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