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Mimosmluvní instituty užití autorského díla vzhledem k jejich funkci považuji za 

významnou součást autorského práva, které je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Stanovit 

taková pravidla, která budou vhodným nástrojem k udržování rovnováhy mezi zájmy nositelů 

práv na široké ochraně děl a veřejným zájmem na jejich svobodném šíření a užívání není 

jednoduché. Je potřeba zvážit veškeré možné dopady, které taková úprava může mít na rozvoj 

společnosti v různých oblastech (kulturní, sociální, ekonomický rozvoj). S ohledem na nové 

možnosti, které přinesl technický rozvoj v oblasti užití autorských děl, je nutné výjimky a 

omezení autorského práva vykládat restriktivně tak, aby neznamenaly nepřiměřené zásahy do 

subjektivních práv autorů. Z tohoto hlediska je velmi důležitým institutem tzv. třístupňový 

test, který umožňuje posoudit ospravedlnitelnost výjimek a omezení z hlediska aktuálních 

podmínek a tím pružně reagovat na změny, které zákonodárce nemohl předvídat. Do 

budoucna je dle mého názoru možné očekávat zužování rozsahu výjimek a omezení 

autorského práva a stanovení přísnějších podmínek pro jednotlivé případy mimosmluvního 

užití tak, aby se jednalo opravdu jen o užití ve výjimečných případech.  

Česká úprava mimosmluvních institutů užití autorského díla v autorském zákoně je dle 

mého názoru poměrně kvalitní a srozumitelná. Je také naplněním závazků, které v této oblasti 

pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv a z členství v Evropské unii. To však 

neznamená, že by nebyly vhodné jisté změny, zejména v souvislosti s výjimkou pro 

zdravotnická zařízení v ustanovení § 23 AZ. Ministerstvo kultury připravuje návrh novely 

autorského zákona, která by měla přinést např. definice některých nových způsobů užití díla 

v prostředí internetu, úpravu tzv. osiřelých děl (díla, u nichž není nositel práv znám, nebo jej 

nelze dohledat) či úpravu pořizování tiskových rozmnoženin školami, školskými a 

vzdělávacími zařízeními pro účely výuky, které není možné podřadit pod zákonné výjimky (§ 

30a, § 31 AZ)1. Co bude tento návrh ve své finální verzi zahrnovat a zda bude schválen, není 

možné předvídat. 

Do budoucna je také možné očekávat požadavek na výraznější harmonizaci právní 

úpravy výjimek a omezení v rámci Evropské unie, než k jaké vedla implementace Informační 

                                                 

1 SRSTKA, J. O novele autorského zákona. Biblio. 2009, č. 12, s. 49 a FALADOVÁ, A. Autorské právo 
a digitální knihovny: osiřelá díla. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: 
<http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/falad.htm> 



směrnice v členských státech. V posledních letech se Evropská komise zaměřila na otázku 

úlohy autorského práva ve znalostní ekonomice. Zelená kniha o znalostní ekonomice2 

z července roku 2008 se věnuje těm výjimkám a omezením autorského práva, které mají 

největší význam pro šíření znalostí, a zabývá se otázkou jejich dalšího vývoje (výjimky pro 

knihovny a archivy, výjimka ve prospěch zdravotně postižených osob, výjimka umožňující 

šíření děl pro vyučovací a výzkumné účely, možné zavedení výjimky pro obsah vytvářený 

uživateli3).  

Na úrovni práva mezinárodního je v současnosti v rámci WIPO věnována pozornost 

výjimkám a omezením souvisejícím se vzdělávacími aktivitami, činností knihoven a archivů a 

především s problematikou zrakově postižených osob a osob s poruchami čtení.  

Autorské právo se dynamicky vyvíjí, bude tak zajímavé sledovat, co nového v oblasti 

mimosmluvních institutů užití autorského díla přinese budoucnost.      

            

          

                                                 

2 Zelená kniha o znalostní ekonomice [cit. 2010-07-20].  Dostupná z WWW: 
<http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_cs.htm>  

3 Podle studie OECD citované v Zelené knize se jedná o „obsah zpřístupněný veřejnosti prostřednictvím 
internetu, který odráží určité tvůrčí úsilí a který je vytvářen bez využití odborných zvyklostí nebo postupů.“ 


