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Autorské právo v územním plánování

● Územní plánování

● Díla vznikající v oblasti územního plánování a jejich 
vazba na autorský zákon
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Územní plánování

• Veřejná (státní správa, samospráva) - orgány 
územního plánování

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)

• územně plánovací podklady: územně analytické podklady, 
územní studie

• územně plánovací dokumentace: zásady územního rozvoje, 
územní plán, regulační plán



Územní plánování

Územní plánování - Olomoucký kraj
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Územní plánování

• Pořizovány orgány územního plánování (úřady)

Úřední díla?

• Tvořeny textovou a grafickou částí (výkresy) –
zpracováváno samotnými úřady, projektanty, 
urbanisty,...

Autorská - architektonická (urbanistická) díla?

• Veřejné dokumenty

• Použití pouze pro územně plánovací činnost (ÚAP)
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Územní plán (ÚPD)

AUTORSKÝ ZÁKON

§ 3 - Výjimky z ochrany podle práva autorského ve 
veřejném zájmu

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:

úřední dílo, jímž  je  právní předpis, rozhodnutí, 
opatření obecné  povahy, veřejná  listina, veřejně  
přístupný  rejstřík  a  sbírka  jeho  listin, jakož  i  úřední 
návrh  úředního  díla  a  jiná přípravná  úřední  
dokumentace,  včetně  úředního  překladu takového  
díla,  sněmovní  a senátní publikace, pamětní knihy 
obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol 
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u 
nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.

STAVEBNÍ ZÁKON

§ 36, (4) Zásady územního rozvoje se pořizují 
pro celé území kraje a vydávají se formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu.

§ 43, (4) Územní plán se vydává formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu.

§ 62, (1) Regulační plán se vydává z podnětu 
nebo na žádost formou opatření obecné povahy 
podle správního řádu.

Úřední dílo, jímž je... 

opatření obecné povahy

opatření obecné povahy
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Územní plán (ÚPD)

• Veřejné dokumenty

• Obsah a náležitosti dány vyhláškou

• ÚP vzniká dlouhodobým procesem pořizování 

– několik fází (zadání, návrh, řízení, vydání)

– připomínkování: vstup různých subjektů 

• Změna ÚP – různí zpracovatelé

* Mapa (x výkres), autor (x zpracovatel)

ÚPD = úřední dílo
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Územní studie (ÚPP)

Územní studie

Obsah a náležitosti mají oporu v 
právních předpisech

Pořizovatel, zpracovatel

Připomínkování

Aktualizace

Schválení možnosti využití 
pořizovatelem

Územní plán

Změna ÚP

ÚS = autorské dílo
(a jiná taková díla, u nichž je 
veřejný zájem na vyloučení z 
ochrany)
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Územně analytické podklady (ÚPP)

Územně analytické podklady

Obsah a náležitosti mají oporu v 
právních předpisech

Pořizovatel, zpracovatel

Projednání (s obcemi, v 
zastupitelstvu kraje) 

Zveřejnění

Územní plány

Připomínkování

Opatření obecné povahy

ÚAP = úřední dílo (a jiná taková díla, u nichž je 
veřejný zájem na vyloučení z 
ochrany)
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Další díla vznikající v oblasti územního plánování

• Datový model ÚAP

• Software pro správu údajů o území

§ 2 – Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo
uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou
systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či
jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti
počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují.

Vytvořeno: 

pracovníky úřadu - zaměstnanecké dílo

na objednávku – dílo vytvořené na objednávku

autorské dílo
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Podkladová data

• Katastrální mapy 

• Státní mapová díla 
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183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

121/2000 Sb. - o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

KUMPRECHT, Pavel. Autorský zákon a urbanistická studie. ASPI, 2002.

TELEC, Ivo. Výklad § 2 odst. 2 autorského zákona: Výluky z autorského 
zákona. Bulletin advokacie, 1995.
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Právník, 1998.
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Děkuji za pozornost.


