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VÝJIMKY A OMEZENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA Z POHLEDU EVROPSKÉHO  A ČÍNSKÉHO 

PRÁVA 

 

„Výjimky a omezení autorského práva jsou nejdůležitějším právním nástrojem pro 

sladění autorského práva s individuálními a skupinovými zájmy široké veřejnosti,“1 

konstatuje Deklarace o vyvážené aplikaci třístupňového testu. Autorské právo dnes hledá své 

hranice jak co do vyvážení práv autorů, držitelů autorského práva (pokud jsou od autorů 

odlišní) a veřejnosti či uživatelů, tak v kontextu nových technologií a nových, rozvíjejících se 

způsobů užití autorských děl, v nichž se často spotřeba a tvorba prolínají. Mimoto se 

zintenzivňuje proces nalézání hranic toho, co bychom mohli nazvat obecně uznávaným 

standardem autorského práva na podkladě mezinárodních smluv, a prostoru, který je 

výsostnou doménou jednotlivých států a je pro regulaci ponechán právě jen jim. Výjimky a 

omezení autorského práva jsou „bitevním polem“, kde se tato rovnováha nalézá nejčastěji. 

Je proto zajímavé uskutečnit komparaci českého přístupu k otázce výjimek a omezení, 

determinovaného jak koncepty a teoriemi ryze českými, tak příslušností českého práva k 

(dnes již) nadřazenému právnímu řádu Evropské unie, s právním řádem „orientálního 

giganta“, Čínské lidové republiky. Pokud postavíme vedle úpravy české, jejíž podrobný výklad 

bude prací proveden, zdánlivě nesourodou právní úpravu z jiného kontinentu i odlišné 

kultury, může snad, přes velkou míru homogenizace prostřednictvím mezinárodněprávní 

regulace, toto srovnání pomoci vrhnout poněkud nové světlo na problém výjimek a omezení 

autorského práva jako takových i na přístup, který mohou v dnešním světě při nakládání 

s mezinárodním standardem v oblasti výjimek a omezení státy zvolit.  

Základní tezí, kterou tato práce bude diskutovat, je přitom věta čínského teoretika, podle 

níž „Obecně řečeno, čínské autorské právo omezuje předmět autorskoprávní ochrany více než 

odpovídající právní regulace v západních zemích.“2 Prostřednictvím obsáhlého rozboru 

zakotvení institutu výjimek a omezení autorského práva v českém, evropském a čínském, 

přehledu svorníku, který těmto úpravám vytváří mezinárodní právo, a závěrečné komparace a 

kritického zhodnocení si klade za cíl především potvrdit či vyvrátit toto tvrzení samo, a dále 

umožnit jistý náhled na situaci institutu výjimek a omezení autorského práva obecně. Při 

práci s čínským právem se přitom potýká s nedostatkem pramenů, které na toto téma existují 

mimo čínsky hovořící svět. Vzhledem k absolutní absenci české odborné literatury na dané 

téma přesto autorka doufá, že bude práce pro obor přínosem. 

Je nutno mít na paměti, že pojem výjimek a omezení autorského práva může být vykládán 

různě široce. V širším smyslu se za omezení autorského práva dá označit definice pojmu „ 

‚autorského díla‘, který zahrnuje požadavek ‚originality‘,dichotomie ideje/vyjádření, která 
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vymezuje hranici mezi chráněným objektem a veřejnou sférou; vymezení hospodářských práv 

držitelů (autorského) práva, jako jsou práva na rozmnožování (díla) a právo na sdělování 

(díla) veřejnosti; obecné hranice autorského práva, jakými je pravidlo vyčerpání práv (…) a 

doba ochrany; a konečně, výjimky a omezení jako takové.“3 Tato práce se zaměřuje pouze na 

posledně jmenované. 
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