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 VII.  
 

Vyhodnocení připomínkového řízení 
 
 Návrh zákona byl prostřednictvím eKLEP dne 19. září 2016 zaslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro uplatnění 
připomínek 20 pracovních dní, tj. do 18. října 2016, všem ministerstvům a dalším připomínkovým místům určeným Legislativními pravidly 
vlády. Návrh byl rovněž zaslán Svazu knihovnických a informačních pracovníků České republiky, Sdružení knihoven České republiky a Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů. 
               
Žádné připomínky k návrhu neuplatnila tato připomínková místa:  

• Ministerstvo dopravy  
• Ministerstvo obrany 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu  
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
• Ministerstvo zahraničních věcí  
• Ministerstvo zdravotnictví  
• Ministerstvo životní prostředí  
• Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 

inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
• Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády  
• Akademie věd České republiky  
• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

• Český statistický úřad  
• Karlovarský kraj  
• Liberecký kraj 
• Olomoucký kraj  
• Zlínský kraj 
• Sdružení místních samospráv ČR 
• Svaz měst a obcí 
• Asociace krajů České republiky 
• Sdružení knihoven ČR  
• Svaz knihovnických a informačních pracovníků České 

republiky 
 

 
Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: 

• Ministerstvo financí  
• Ministerstvo vnitra  
• Svaz českých knihkupců a nakladatelů 
• Hlavní město Praha 
• Jihočeský kraj 

• Jihomoravský kraj 
• Kraj Vysočina 
• Královéhradecký kraj 
• Moravskoslezský kraj 
• Pardubický kraj 
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• Plzeňský kraj 
• Středočeský kraj 

• Ústecký kraj

 
Nad rámec oslovených připomínkových míst zaslaly své připomínky k materiálu, převážně označené jako zásadní, také Nakladatelství Fraus, Unie 
zaměstnavatelských svazů České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Jimi uplatněné připomínky byly 
projednány, vysvětleny a podle možností akceptovány; jsou zahrnuty v níže uvedené tabulce. To platí i pro připomínky Svazu českých knihkupců a 
nakladatelů. Připomínky těchto subjektů, byť označené jako zásadní, nemohou být předmětem rozporu podle Legislativních pravidel vlády; ve 
vztahu k připomínkám Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se uplatní 
též čl. 5 odst. 1 písm. g) Legislativních pravidel vlády – návrh se netýká důležitých zájmů pracujících ve smyslu § 320 zákoníku práce.  
 
V tabulce jsou uvedeny věcné připomínky k návrhu zákona uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení. Legislativně technické 
a formální připomínky uplatněné Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a Hlavním městem Praha byly předkladatelem posouzeny, a 
pokud byly v souladu zejména s Legislativními pravidly vlády, bylo jim vyhověno.  

 
Zásadní připomínky byly vypořádány a materiál se předkládá vládě bez rozporu.  
 
 

Připomínkové 
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
K bodu 11, odst. 2  
Tento odstavec představuje zákonné zmocnění pro vydání standardu na 
povinný výtisk a způsob jeho odevzdání příjemcům podle odstavce 1. 
Jeho obsahem mají být požadavky na povinný výtisk, jimž musí vydavatel 
dostát, a způsob odevzdání povinného výtisku, tj. pravidla, která je nutno 
dodržet. Podle našeho názoru požadavky na povinný výtisk a způsob jeho 
odevzdání musí stanovit právní předpis, konkrétně vyhláška Ministerstva 
kultury jakožto prováděcí právní předpis ke knihovnímu zákonu.  
Doporučujeme proto reformulovat větu druhou odstavce 2 do podoby 
zmocňovacího ustanovení, znějícího na vydání vyhlášky Ministerstvem 
kultury (první věta by zůstala jako odstavec 2 v navrhované podobě).  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Ministerstvo financí na ní nadále 
netrvá. Po dohodě byl upraven text návrhu 
zákona tak, aby bylo postaveno na jisto, že 
standard bude řešit pouze technické 
aspekty odevzdávkové povinnosti 
vydavatelů. S ohledem na rychlý rozvoj IT 
technologií není vhodná forma právního 
předpisu, byť jen vyhlášky Ministerstva 
kultury. Ministerstvo kultury musí být 
schopno operativně reagovat na potřeby 
knihoven v oblasti formátů odevzdávaných 
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Z hlediska určitých legislativních standardů by bylo vhodné, aby takto 
reformulované zmocnění bylo posledním, tj. čtvrtým odstavcem 4 v § 3, 
což by bylo třeba vyjádřit novým samostatným novelizačním bodem.  
 

dokumentů. Což umožňuje standard (který 
bude všeobecně dostupný), zatímco právní 
předpis s ohledem na stanovené náležitosti 
legislativního procesu při jeho vydání a 
změnách takovou flexibilitu neumožňuje. 
Standard bude řešit pouze technickou 
stránku věci, tedy druhy formátů, velikost 
souborů apod. Formu standardu 
vydávaného ústředním orgánem státní 
správy právní řád zná - např. zákon č. 
499/2004 Sb. nebo zákon č. 412/2005 Sb.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
K předkládací zprávě, k důvodové zprávě k závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Pokud se jedná o finanční dopady na státní rozpočet, jsou ve výše 
uvedených částech materiálu uvedeny odlišné informace.  
Například v Předkládací zprávě je uvedeno, že návrh nepřináší zvýšené 
nároky na státní rozpočet….; v Důvodové zprávě v části 7. Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad … se připouští zvýšení výdajů Národní 
knihovny, které však budou hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva 
kultury (nejsou vyčísleny); v Závěrečném shrnutí RIA (tabulka), v části 
3.1 jsou vyčísleny náklady na 18 mil. Kč, které budou hrazeny v rámci 
rozpočtu kapitoly 334 MK a shodně i v části 3.2 Náklady. Požadujeme 
tyto údaje sjednotit, zejména doplnit Předkládací zprávu o vyčíslení 
finančních dopadů, které však budou kryty v rámci rozpočtu kapitoly, a 
dále explicitně uvést, že výdaje, resp. náklady v platové oblasti 
a personální kapacity (uvedené prostředky na platy v příloze k materiálu 
činí výši 9 444 398 Kč pro 26,25 úvazků) spojené s implementací novely, 
budou zabezpečeny v rámci stávajícího limitu počtu míst a objemu 
prostředků na platy kapitoly 334 -  Ministerstvo kultury. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a v jejím smyslu byla upravena 
předkládací zpráva, důvodová zpráva a 
materiál RIA. 
Náklady spojené v souvislosti s návrhem, a 
to personální i věcné, budou hrazeny 
z rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo 
kultury, a to v rámci stávajícího limitu 
počtu míst a objemu prostředků; lze však 
předpokládat (v návaznosti na jednání 
s Ministerstvem financí), že věcné náklady 
bude možné alespoň zčásti hradit 
z prostředků, které Ministerstvo financí 
případně poskytne Ministerstvu kultury. 

Ministerstvo 
financí 

Čl. I bod 1 - § 9 odst. 2 písm. c) : slovo „jež“ nahradit slovem „která“. Připomínka byla vzata na vědomí a 
nemohlo jí být vyhověno. 
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Zde byla využita formulace zákona č. 
480/2004 Sb. a není třeba, i s ohledem na 
interpretaci právního řádu jako celku, ji 
měnit.  

Ministerstvo 
financí 

Bod 11 – § 3 odst. 1 písm. a) používá v bodě 4 pojem „regionální povinný 
výtisk“, aniž je v zákoně vymezeno, co se pod tímto pojmem rozumí. 
Současně upozorňujeme, že dikce bodu 4 vzbuzuje dojem, že každý 
vydavatel poskytne povinný výtisk jednak Městské knihovně v Praze a 
dále pak krajské knihovně podle místa svého sídla. Máme pochybnosti o 
tom, že taková úprava je záměrem, a doporučujeme proto formulaci 
tohoto ustanovení ještě zvážit. 

Připomínce bylo vyhověno a text návrhu 
zákona byl v jejím smyslu upraven.  

Ministerstvo 
financí 

Bod 11 – § 3 odst. 1 písm. c): zvážit, je-li nutný dovětek za středníkem: 
v písmenu a) jde o publikaci vydanou tiskem, v písmenu b) o publikaci 
vydanou elektronicky a v písmenu c) o publikaci vydanou slepeckým 
písmem nebo o publikaci vydanou elektronicky, ale ve (speciálním) 
formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením. To vše jsou, podle 
našeho názoru, jednoznačně odlišné případy a záměna by tedy měla být 
vyloučena.  
 

Připomínka byla vzata na vědomí, 
nicméně v zájmu zamezení případným  
aplikačním problémům byl text v návrhu 
ponechán.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K jednotlivým bodům ČÁSTI PRVNÍ (Změna knihovního zákona)  
K bodu 1 [ § 9 odst. 2 písm. c) ] 
Předmětné ustanovení směřuje k tomu, aby Národní knihovna České 
republiky mohla po právu provádět sběr vybraných informací podle 
určitých kritérií, které si předem stanoví. Nepůjde tedy o sběr veškerých 
dostupných informací. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme 
zvážit, zda by nebylo vhodné předmětné ustanovení o tuto skutečnost 
doplnit, a to tak, že by za slovo „zabezpečuje“ bylo vloženo slovní spojení 
„podle kritérií, které si předem zvolí,“ a za slovo „zpřístupňování“ bylo 
vloženo slovo „vybraných“.  
K databázi povinných výtisků uvedené v § 9 odst. 2 písm. d) je zřízeno 
vybraným subjektům právo vytěžování a zužitkování. Není zcela zřejmé, 
proč ve vztahu k databázi informací vytvořené dle § 9 odst. 2 písm. c) 

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí zčásti vyhověno, a to úpravou 
důvodové zprávy a textu návrhu zákona. 
Kritéria, jaké webové stránky budou 
harvestovány, určí primárně Národní 
knihovna. Tato paměťová instituce je 
schopna z odborného hlediska určit, jaké 
stránky mají být harvestovány – tak, aby 
naplnila svůj úkol uchovávat psané 
kulturní dědictví České republiky nebo 
informace vztahující se k České republice. 
Je nepraktické tato kritéria určovat 
zákonem, neboť se mohou (a někdy i 
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nejsou práva vytěžování a zužitkování stanovena. Jde tu sice o informace 
volně dostupné, avšak na druhé straně bude pořízena databáze a k ní tato 
práva mohou být založena. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme 
posoudit, zda tento stav byl záměrem předkladatele, respektive zda by 
nebylo vhodné uvedená práva vytěžování a zužitkování pro některé 
subjekty případně doplnit i do § 9 odst. 2 písm. c). 

operativně musí) v čase měnit, například 
v návaznosti na aktuální dění  (politické, 
ekonomické apod.) i obecný vývoj v České 
republice i ve světě. 
Pokud by nastala potřeba harvestovat 
webové stránky s určitým tématickým 
obsahem, může Ministerstvo kultury 
stanovit Národní knihovně příslušný úkol – 
oporu pro tento postup dává § 53 odst. 1 
zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 
zákona č. 2/1969 Sb. 
Okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat veřejnosti povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací a 
okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat dokumenty získané cestou 
web-harvestingu byl stanoven jako shodný. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K bodu 2 [ § 9 odst. 3 ] 
Není zcela zřejmé proč se ustanovení § 9 odst. 3, které stanoví, že 
databáze se považuje za součást sbírek Národní knihovny, vztahuje pouze 
k § 9 odst. 2 písm. c). Z uvedeného znění by výkladem a contrario totiž 
mohlo vyplývat, že databáze dle odst. 2 písm. d) se za součást sbírek 
Národní knihovny nepovažuje. Proto doporučujeme zvážit, zda by i 
databáze dle § 2 písm. d) neměla být do tohoto ustanovení zahrnuta, 
případně rozvést v důvodové zprávě, proč tam nemá být zahrnuta. 

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí vyhověno doplněním důvodové 
zprávy. 
Jde o dva rozdílné instituty nakládání 
s dokumenty; cílí ovšem ke stejnému 
účelu. Povinné výtisky elektronických 
neperiodických publikací jsou (jeden 
každý) součástí konzervačního fondu 
knihovny, tedy sbírek Národní knihovny 
ve smyslu autorského zákona, a jako 
takové jsou zpřístupňovány veřejnosti, 
zatímco webové stránky získané cestou 
web-harvestingu budou brány jako prvky 
databáze, neboť není možné s nimi 
nakládat jako s jednotlivými knihovními 
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dokumenty (není například reálné je 
zahrnovat do přírůstkového seznamu podle 
vyhlášky č. 88/2002 Sb.). Proto musela být 
v navrhovaných § 9 odst. 3 a 4 knihovního 
zákona zvolena odlišná konstrukce. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K bodu 11 [ § 3 odst. 2 ] 
Navrhujeme předmětné ustanovení zpřesnit a to tak, že bude upraveno do 
normativně jasnější formy stanovící přímo povinnost vydavateli, aby 
zajistil, že povinný výtisk bude bez technických ochranných opatření a že 
bude odevzdán v podobě, formátu a způsobem dle standardů pro 
odevzdání povinných výtisků publikací pořízených elektronicky.  
Doporučujeme proto, aby předmětné ustanovení kupříkladu znělo: 
„Vydavatel je povinen odevzdat povinný výtisk bez technických 
ochranných opatření. Vydavatel je povinen odevzdat povinný výtisk 
v souladu s požadavky a způsobem stanovenými standardem pro 
odevzdání povinných výtisků publikací pořízených elektronicky, který 
vydá Ministerstvo kultury a zveřejní jej na své úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“ 

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí zčásti vyhověno; text návrhu zákona 
byl v jejím smyslu upraven.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

I. Návrh novely zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

K bodu 2: 
a) V souladu s čl. 45 odst. 4 doporučujeme v nově navrhovaném odstavci 
3 slova „podle zvláštního“ nahradit slovy „podle jiného“. V souvislosti 
s touto připomínkou dáváme ke zvážení doplnit novelu o další body, které 
by odstranily odkazy na již neplatné právní předpisy. Zejména odkaz na 
obchodní zákoník a zákon o obecně prospěšných společnostech je 
zavádějící.  
 
b) Ustanovení § 9 upravuje postavení a působnost Národní knihovny. 
Text odstavce 4 se Národní knihovny netýká. Stanovuje povinnosti pro 
jiné knihovny, proto jej z legislativního hlediska nelze do tohoto 

Připomínky byly vzaty na vědomí. 
Připomínce ad a) nemohlo být vyhověno 
v rámci zachování jednotnosti pojmosloví 
zákona č. 37/1995 Sb., který po novelizaci 
provedené zákonem č. 142/2012 Sb. 
používá pojem „zvláštní právní předpis“; 
tento postup je v legislativním procesu 
akceptován. S odkazem na čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády nebude 
Ministerstvo kultury samostatně 
novelizovat poznámky pod čarou. 
Připomínka ad b) byla akceptována co do 
smyslu – ustanovení bylo formulačně 
upraveno tak, aby se primárně vztahovalo 
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ustanovení zařadit. V rámci zachování přehlednosti a systematiky zákona 
požadujeme text odstavce 4 zařadit do jiného ustanovení knihovního 
zákona (např. § 4).  

k Národní knihovně; pro dobrou 
srozumitelnost navrhované úpravy, (jak ji 
vyžadují Legislativní pravidla vlády) a pro 
systémovou jednotnost, je však vhodné 
zmínit v upraveném bodu 2 vztah k jiným, 
tzv. oprávněným knihovnám. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

II. Návrh novely zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických 
publikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Obecně:  
a) Novelizovaná právní norma je celkově zastaralá a i některá 
normativní ustanovení zákona by bylo vhodné přizpůsobit současnému 
právnímu řádu, zejména pak terminologii v oblasti soukromého práva 
(např. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům x omezení 
svéprávnosti). Původní znění zákona obsahuje též velké množství odkazů 
na již neplatné zákony (ze současných 8 poznámek pod čarou jsou platné 
pouze 2). Dáváme proto ke zvážení, zda nepřistoupit k vydání nového 
zákona o neperiodických publikacích.  

 
b) Z textu návrhu ani důvodové zprávy není zřejmý vztah mezi § 2 
odst. 1 písm. d) a písm. i), kde obě upravují časové vymezení vydání 
neperiodické publikace. Zřejmě se jedná o vztah prvního vydání a vydání 
díla později – např. v aktualizované verzi. Doporučujeme vztah obou 
ustanovení vyjasnit v důvodové zprávě, resp. upravit text návrhu. 

 
c) Není zřejmé, proč se užívá z hlediska terminologie celého zákona 
relativně zvláštní pojem „pořizovány elektronicky“. Dáváme ke zvážení 
použití slovního spojení „které jsou vydávány tiskem nebo elektronicky“. 
Slovo „pořídit“ má částečně jiný význam, ovšem v důvodové zprávě není 
vysvětleno, zda použití právě tohoto slova má nějaký zvláštní význam. 
Pokud by byl tento pojem nahrazen slovy „které jsou vydávány tiskem 
nebo elektronicky“, pak by bylo dále v zákoně možné hovořit jednoduše o 
vydávání. Úprava se týká např. § 1 odst. 2 písm. b) a d), § 2 odst. 1 písm. 

Připomínky byly vzaty na vědomí. 
Připomínce ad a) nemohlo být vyhověno. 
Jde nad rámec návrhu. Ohledně poznámek 
pod čarou odkazujeme na vypořádání 
připomínky k čl. I bod 2. Pokud jde o 
terminologii, vycházíme ze systematického 
výkladu právního řádu jako celku – jestliže 
například zákon č. 37/1995 Sb. hovoří o 
způsobilosti k právním úkonům, lze 
v interpretaci zákona tento pojem bez 
obtíží nahradit pojmem „svéprávnost“ 
(mimo jiné i s oporou v § 3032 občanského 
zákoníku). Když pak zákon č. 37/1995 Sb. 
například výčtově zmiňuje různé právnické 
osoby, není možné prosté (mechanické) 
nahrazení jednoho výčtu jiným: to by 
přesahovalo cíl zpracovávaného návrhu, 
který se má týkat elektronických publikací, 
jejich vymezení a nakládání s nimi. 
Připomínce ad b) bylo vyhověno a 
důvodová zpráva byla v jejím smyslu 
doplněna. 
Připomínce ad c) nemohlo být vyhověno. 
Řada pojmů souvisejících s autorskými 
díly a jejich rozmnoženinami je již 
obsahově „obsazena“ autorským zákonem. 
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e), § 3 odst. 1.  Pro účely novely – která s autorským 
zákonem úzce souvisí - je tedy třeba najít 
pojmy, které autorský zákon nepoužívá 
nebo používá v jiném (nezaměnitelném) 
kontextu. 
Důležité je, že návrh v principu nepracuje 
s autorskými díly jako takovými (§ 2 
autorského zákona), tedy výsledky tvůrčí 
činnosti autora vyjádřenými v objektivně 
vnímatelné podobě, nýbrž 
s rozmnoženinami ve smyslu § 13 
autorského zákona; především 
s rozmnoženinami ve formě digitální. 
Nelze proto použít pojem „zveřejnění 
elektronicky“, neboť pojem „zveřejnění“ 
se vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli 
rozmnoženina) poprvé oprávněně 
zpřístupněno veřejnosti; pojem „vydání“  
se pak vztahuje k počátku oprávněného 
rozšiřování rozmnoženin (§ 4 autorského 
zákona). Pokud by ve vztahu 
k elektronickým publikacím byl použit 
pojem „zveřejnění“ či „vydání“, vlastně by 
došlo ke kolizi s  pojmoslovím a ustáleným 
výkladem § 4 autorského zákona. Jak 
uvádí např. prof. Ivo Telec v komentáři 
k autorskému zákonu: vydání díla je 
spojeno s veřejným užitím díla 
prostřednictvím hmotného nosiče (věci), na 
němž je dílo hmotně zachyceno a nelze jej 
od něj fyzicky oddělit – což není případ 
elektronických publikací. 
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In margo: i autorský zákon používá pojem 
„pořízení“ ve smyslu vytvoření něčeho – 
např. databáze či rozmnoženiny díla. 
Namátkou: § 33 odst. 2 autorského zákona 
hovoří o pořízení rozmnoženiny 
architektonického díla formou stavby, 
přičemž má na mysli, že někdo 
rozmnoženinu či napodobeninu stavby 
fyzicky zhotoví, nikoli že ji pouze nabude 
do svého vlastnictví. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K jednotlivým ustanovením: 
a) § 2 odst. 1 písm. g) - není zřejmé, proč se některá neperiodická 
díla budou nově označovat i Mezinárodním standardem číslování 
hudebnin. Zřejmě se počítá, že některé elektronické publikace budou mít i 
zvukovou stopu. Doporučujeme vysvětlit v důvodové zprávě. 
 
b) Text ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) se jeví jako nevhodně 
formulovaný. Platí, že hmotným nosičem (tj. hmotným nosičem dat) se 
rozumí zejména DVD, CD nebo USB klíč. Hmotným nosičem však 
v daném kontextu ani obecně není myšlen papír. Navrhujeme proto např. 
následující formulaci: vydáním neperiodické publikace tiskem je vydání 
digitálního obsahu na hmotném nosiči dat. 
 
c) Text ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) je nesrozumitelný a v celém 
kontextu matoucí. Není z něj zřejmé, co se rozumí elektronickým 
vydáváním/pořízením. Tato připomínka souvisí s obecnou připomínkou 
k zavedení slovního spojení „pořizováno elektronicky“. Navrhujeme 
definici přeformulovat a definovat termín „vydání neperiodické publikace 
elektronicky“. Pod tento pojem lze zahrnout i její pořízení.    
 
d) Text ustanovení § 1 odst. 3 písm. c) doporučujeme formulovat 
obecněji, tj. vyhnout se užití pojmu „slepecké písmo“. Navrhujeme 

Připomínky byly vzaty na vědomí. 
Připomínkám ad a) a b) bylo vyhověno, 
důvodová zpráva byla doplněna. 
ISMN je kód určený pro jednoznačnou 
identifikaci tištěných hudebnin (partitury, 
notové záznamy, apod.). Nejde tedy o 
pořizování zvukové stopy a v principu ani 
o elektronické publikace – jde o tištěné 
notoviny. Právní režim neperiodických 
publikací vydaných na jakémkoli hmotném 
nosiči (papír, plast, dřevo, textilní 
materiály, CD-ROM, DVD, apod.) se řídí, 
jako dosud, pravidly pro publikace tištěné. 
Připomínce ad c) nemohlo být vyhověno – 
odkazujeme na výše uvedené vypořádání 
obecné připomínky k čl. II. 
Připomínce ad d) nemohlo být vyhověno. 
Pojem „slepecké písmo“ (ve smyslu 
Braillova písma; jiný systém není v dnešní 
době používán) je dlouhodobě ustálený a 
užívaný; jeho nahrazení jiným pojmem 
tedy není žádoucí. Ohledně elektronických 
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formulaci např. takto: „jde-li o publikaci vydavatelem určenou pro osoby 
se zrakovým postižením…“.  
 
e) Z textu ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) ani z textu zákona či 
důvodové zprávy není zřejmé, co se rozumí elektronickou 
rozmnoženinou. Dále upozorňujeme, že není vhodné používat kritérium 
organizační složky, jelikož organizační složka nemusí být nutně zapsána 
v obchodním rejstříku (srov. § 503 odst. 2 občanského zákoníku); 
v důsledku by tak bylo složité zjišťovat, zda se ustanovení v konkrétním 
případě uplatní, či ne. Pokud by byl užit pojem „odštěpný závod“, bylo 
by možné jej z rejstříku zjistit.  

neperiodických publikací byla naopak 
zvolena obecnější formulace, a to po 
konzultaci s Knihovnou a tiskárnou pro 
nevidomé K. E. Macana.  
Připomínce ad e) bylo vyhověno částečně. 
Důvodová zpráva byla doplněna. Pokud 
jde o pojem „organizační složka“, byl 
zvolen z toho důvodu, že je třeba nejen 
určit, zda se na vydavatele vztahuje zákon 
č. 37/1995 Sb., ale také mít kontakt na 
vydavatele – například pro účely určení, 
která oprávněná krajská knihovna bude 
přijímat povinný výtisk publikace. Pojem 
„organizační složka“ je oproti pojmu 
„odštěpný závod“ obsahově širší (připouští 
jej ostatně i v připomínce zmíněný § 503 
odst. 2 občanského zákoníku), a proto pro 
daný účel vhodnější. Informaci o tom, zda 
(a kde) má vydavatel v České republice 
organizační složku nezapsanou 
v obchodním rejstříku, může Ministerstvo 
kultury zjistit různými cestami, a to 
případně i s využitím nástrojů, jež nabízí 
správní řád.  

Ministerstvo vnitra Obecně: 
V obecné části důvodové zprávy předkladatel (na str. 2) dospěl k závěru, 
že zákon č. 46/2000 Sb. nemůže být ve stávající podobě aplikován na 
elektronická periodika, a proto místo povinného odevzdávání 
elektronických výtisků bude využita metoda sběru obsahu volně 
přístupného v prostředí internetu (dále jen „web-harvesting“), která bude 
zakotvena jako nová povinnost Národní knihovny České republiky 
(prostřednictvím novely knihovního zákona). Máme pochybnosti o tom, 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující.  
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
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zda zvolená forma náhrady za povinné odevzdávání elektronických 
výtisků pokryje všechny v úvahu přicházející zdroje, neboť elektronické 
periodické publikace mohou mít různou formu, některé z nich jsou 
zpřístupněny pouze na základě předplatného či hesla, existují případy, kdy 
jsou tato díla šířena po internetu, aniž by měla vlastní webovou stránku 
apod. Není pak zřejmé, jakým způsobem web-harvesting zajistí, aby tato 
elektronická periodika byla zaznamenána a stala se součástí navrhované 
databáze. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné dát vydavatelům 
povinnost předávat knihovnám i elektronický výtisk periodik obdobně, 
jak to návrh zákona předpokládá u elektronických neperiodických 
publikací. 
 Předkladatelé na témže místě důvodové zprávy konstatují, že 
problematika je natolik obsáhlá, že by vyžadovala celospolečenskou 
odbornou diskuzi přesahující rámec České republiky. V této souvislosti 
lze poukázat např. na slovenskou právní úpravu, která prostřednictvím § 3 
písm. c) zákona č. 212/1997 Z. z., o povinných výtlačkoch periodických 
publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych 
diel, stanoví vydavatelům periodických publikací odevzdat bezplatně a na 
své náklady do 3 dnů od počátku šíření díla vybraným subjektům povinný 
výtisk i v elektronické formě. Je tedy evidentní, že se nejedná o žádné 
nóvum a předkladatelé by se mohli inspirovat patrně i v dalších státech 
Evropské unie. 
 Požadujeme tedy, aby předkladatel přehodnotil, zda je navrhovaná 
metoda web-harvestingu ve vztahu k elektronickým periodickým 
publikacím dostatečným řešením, a to obzvláště za situace, kdy není 
zřejmé, na základě jakých kritérií bude sběr informací probíhat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. 
Problémy lze shrnout zhruba následovně: 
(1) vymezení elektronického periodika 
včetně formulace kritérií, jaká periodika 
mají být odevzdávána, a to i s ohledem na 
četnost vycházejících titulů ve vztahu ke 
kapacitám úložišť knihoven, (2) posouzení 
toho, jaké stávající povinnosti zavedené 
vydavatelům tištěných periodik lze či nelze 
vztáhnout na vydavatele periodik 
elektronických (včetně evidence 
Ministerstvem kultury podle § 7 tiskového 
zákona), (3) reálná uplatnitelnost práva na 
odpověď, dodatečné sdělení a doplňující 
informace podle § 10 a násl. tiskového 
zákona v elektronických periodikách, (4) 
rozvoj technologií a množství periodik 
majících velmi rozličnou úroveň a 
informační hodnotu. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 9 odst. 3 knihovního zákona: 
Národní knihovna České republiky má mít nově povinnost vytvořit 
databázi informací, které získá prostřednictvím web-harvestingu. Tato 
databáze má být veřejnosti zpřístupňována pouze prostřednictvím 
technických zařízení a v objektech Národní knihovny České republiky. 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; připomínce bylo  vyhověno a  
text návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven.  
Okruh knihoven oprávněných 
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Připomínáme, že metodou web-harvestingu mají být sbírány informace, 
které jsou volně přístupné v prostředí internetu. S tímto omezením 
kontrastuje povinnost téhož subjektu zřizovat databázi povinných výtisků 
elektronicky pořízených neperiodických publikací, která má být na 
základě § 9 odst. 2 písm. d) zpřístupněna vybraným knihovnám, jež pak 
mají oprávnění obsah této databáze zpřístupnit veřejnosti (§ 9 odst. 4). 
Postrádáme legitimní důvod, proč by databáze informací volně 
přístupných na internetu měla podléhat omezení navrženému v odstavci 3, 
když neperiodické elektronické publikace mají být veřejnosti snadněji 
dostupné. Navrhujeme tuto disproporci, která nemá logické opodstatnění, 
odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

zpřístupňovat veřejnosti povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací a 
okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat dokumenty získané cestou 
web-harvestingu byl stanoven jako shodný.  

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 11 – k § 3 odst. 2 zákona o neperiodických publikacích: 
Požadavky na povinný výtisk a způsob jeho odevzdání mají být stanoveny 
prostřednictvím standardu pro odevzdání povinných výtisků publikací 
pořízených elektronicky. Tento standard má vydat Ministerstvo kultury a 
zveřejní jej na své úřední desce a dále také i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. S ohledem na skutečnost, že neodevzdání povinných 
výtisků vydavatelem je sankcionováno (dle platného znění § 5 odst. 3 
zákona č. 37/1995 Sb. krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal 
povinné výtisky pokutu do výše 50 000 Kč), domníváme se, že požadavky 
na povinný výtisk by měly být s ohledem na čl. 2 odst. 4 Ústavy 
zakotveny v právním předpisu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a nebylo jí vyhověno.  
S ohledem na rychlý rozvoj IT technologií 
není vhodná forma právního předpisu, byť 
jen vyhlášky Ministerstva kultury. 
Ministerstvo kultury musí být schopno 
operativně reagovat na potřeby knihoven 
v oblasti formátů odevzdávaných 
dokumentů. Což umožňuje standard (který 
bude všeobecně dostupný), zatímco právní 
předpis s ohledem na stanovené náležitosti 
legislativního procesu při jeho vydání a 
změnách takovou flexibilitu neumožňuje. 
Standard bude řešit pouze technickou 
stránku věci, tedy druhy formátů, velikost 
souborů apod. Formu standardu 
vydávaného ústředním orgánem státní 
správy právní řád zná - např. zákon č. 
499/2004 Sb. nebo zákon č. 412/2005 Sb.  

 
Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFPJ8ZP3) 



 

13 
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 2 písm. c) knihovního zákona: 
 1. Zvláštní část důvodové zprávy v komentáři k tomuto ustanovení 
konstatuje,  
že jednou z hlavních činností Národní knihovny České republiky bude 
provádění sběru informací v prostředí internetu dle předem nastavených 
kritérií. Tato kritéria však nejsou nikde nastíněna a není ani zřejmé, kdo je 
bude určovat. Doporučujeme návrh v tomto smyslu doplnit, obzvláště 
když tyto informace mají být součástí národního kulturního dědictví. 
 2. Část věty za středníkem stanoví, že při výkonu této činnosti má 
Národní knihovna České republiky postavení poskytovatele služby 
informační společnosti. S tímto si dovolujeme vyslovit nesouhlas, neboť 
minimálně při sběru těchto informací se Národní knihovna České 
republiky nachází v postavení uživatele služeb informační společnosti  
[k tomu srov. § 2 písm. e) zákona č. 480/2004 Sb.]. Doporučujeme tedy 
ustanovení podrobit revizi. 
 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a důvodová zpráva byla v jejím smyslu 
doplněna. 
Kritéria, jaké webové stránky budou 
harvestovány, určí primárně Národní 
knihovna. Tato paměťová instituce je 
schopna z odborného hlediska určit, jaké 
stránky mají být harvestovány – tak, aby 
naplnila svůj úkol uchovávat psané 
kulturní dědictví České republiky nebo 
informace vztahující se k České republice. 
Je nepraktické tato kritéria určovat 
zákonem, neboť se mohou (a někdy i 
operativně musí) v čase měnit, například 
v návaznosti na aktuální dění  (politické, 
ekonomické apod.) i obecný vývoj v České 
republice i ve světě. 
Pokud by nastala potřeba harvestovat 
webové stránky s určitým tématickým 
obsahem, může Ministerstvo kultury 
stanovit Národní knihovně příslušný úkol – 
oporu pro tento postup dává § 53 odst. 1 
zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 
zákona č. 2/1969 Sb. 
Národní knihovna je jednak uživatelem 
služeb informační společnosti (při 
provádění web-harvestingu), jednak 
poskytovatelem těchto služeb, když 
zpřístupňuje elektronické dokumenty. 
Z hlediska činností,  které Národní 
knihovna zajišťuje, je důležitější její úloha 
jako poskytovatele (vůči jejím uživatelům i 
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vůči jiným knihovnám).  

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 5 – k § 2 odst. 1 písm. c) zákona o neperiodických 
publikacích: 
Prostřednictvím navrhované změny je zaváděna legislativní zkratka ve 
smyslu čl. 44 Legislativních pravidel vlády, jejíž další používání 
v normativním textu je značně problematické a není zřejmé, jaký byl 
původní záměr předkladatele. Lze upozornit např. na § 2 odst. 1 písm. h), 
kde se hovoří o „trvalém pobytu osoby“, dále např. v § 5 odst. 5 je 
používán pojem „místo trvalého pobytu“.  
V souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
čísel  
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů, má údaj o adrese místa trvalého pobytu pouze 
evidenční charakter, nikoli faktický, a může se tedy od skutečného pobytu 
občana lišit. Platná právní úprava neukládá občanům povinnost zdržovat 
se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu na 
adresu objektu, v němž skutečně bydlí. Institut bydliště se v právním řádu 
vyskytuje převážně jako synonymum k trvalému pobytu, případně jako 
označení pro místo pobytu fyzické osoby v zahraničí (§ 50 odst. 3 zákona 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), nebo 
jako místo faktického pobytu fyzické osoby (§ 2 odst. 4 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmu). Nemá-li fyzická osoba bydliště, 
považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-
li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště místo, kde 
má fyzická osoba majetek, popřípadě místo, kde měla bydliště naposledy 
(§ 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 S ohledem na výše uvedené doporučujeme institut „adresy místa 
trvalého pobytu“ a institut „bydliště“ nespojovat. Doporučujeme 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena, bylo jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl upraven.  
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v předmětném ustanovení slova „(dále jen „místo trvalého pobytu“)“ 
nahradit slovy „(dále jen „místo pobytu“)“ a následně celý právní předpis 
revidovat, aby byl terminologicky jednotný. 

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 11 – k § 3 odst. 2 zákona o neperiodických publikacích: 
Připomínáme, že podle § 26 odst. 1 správního řádu je každý správní orgán 
povinen zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná a 
její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, proto je 
možné konstatovat, že explicitní vyjádření povinnosti zveřejnit standard 
pro odevzdání povinných výtisků publikací pořízených elektronicky je 
nadbytečné. Pro další případné zveřejnění jinde na internetu (např. 
v dedikované sekci internetových stránek Ministerstva kultury) není 
výslovné zákonné zmocnění zapotřebí. 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena.  
Je nutné zajistit co možná nejsnazší přístup 
ke standardu, k čemuž povinné zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup i 
na jiných místech než jen na úřední desce 
ministerstva napomůže. Výslovné uvedení 
způsobů zveřejnění standardu je vhodné i 
z hlediska uživatelského komfortu adresátů 
právní normy. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K novele zákona obecně 
Vzhledem k stávajícímu rozvoji informačních technologií  doporučujeme 
zvážit např. možnost tvorby knihovní aplikace, která by umožňovala 
„půjčování“ elektronického média/licence. A to např. tak, že uživatel by 
si obsah/publikaci mohl promítnout buď na terminálu v knihovně, nebo s 
využitím aplikace půjčit do svého mobilního zařízení. Aplikace by 
umožnila číst dané elektronické medium/publikaci v terminálu při 
dodržení autorských práv – tj. použití pouze jedné licence publikace v 
jeden čas. V takovém případě by byla z poolu licencí odečtena tato 
elektronická licence a po uplynutí lhůty pro vrácení, by byla licence 
přičtena zpět do poolu knihovny a smazána z mobilního zařízení/případně 
by veškerá komunikace probíhala online, tedy mobilní zařízení či osobní 
PC by bylo jen příjemcem části obsahu – v případě výpadku konektivity 
by uživatel neměl obsah k dispozici. Takovýto postup by reflektoval 
technické možnosti současnosti a v případě souladu s jinými právními 
předpisy umožňoval uživatelům knihovních služeb komfortní přístup k 
elektronickému obsahu knihoven analogickému klasickému půjčení. Při 
takovémto půjčování by knihovna byla povinna zamezit možnosti 
pořízení rozmnoženiny díla zaznamenaného v mobilním zařízení. 

Připomínka byla vzata na vědomí, je 
však nad rámec návrhu zákona.  
Konkrétní softwarové nástroje pro 
půjčování elektronických dokumentů není 
třeba řešit zákonem, jsou a budou 
vytvářeny v rámci systému knihoven; 
zákonná úprava by neumožnila operativně 
reagovat na technologický vývoj a na 
změny vycházející z práva EU. Dokladem 
vývoje práva EU a aplikační praxe je např. 
případ řešený Soudním dvorem Evropské 
unie pod č. C-174/15 (Vereniging 
Openbare Bibliotheken vs. Stichting 
Leenrecht) týkající se půjčování e-knih. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

K části první, článku 1 zákona 
Pro zabezpečení sběru, uchovávání a zpřístupňování informací 
zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti se v rámci 
Národní knihovny předpokládá pořízení dvou databází, u kterých je třeba 
vyřešit jejich příslušný právní režim včetně práva pořizovatele databáze 
(viz § 88 a následující zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona).          
 
Kromě skutečnosti, že je nutné vybudovat a provozovat odpovídající, 
kapacitně a komunikačně dostupnou a zabezpečenou HW platformu, 
bude nezbytné vytvořit nástroj a definovat kritéria automatizovaného 
vyhledávání a stahování vybraných (webových) stránek v internetovém 
prostředí (web-harvesting). Není zřejmé, jakým způsobem budou tato 
kritéria jednotně stanovena. Lze očekávat velké objemy dat, které bude 
nutno posuzovat např. z hlediska tematického okruhu, vlastního obsahu, 
metadat o autorství a vydání, dlouhodobé použitelnosti resp. „přínosu“ 
fondu národního kulturního bohatství apod. 
 
V souvislosti s pojetím elektronických publikací jako součásti Národního 
kulturního dědictví je, na rozdíl od písemných (fyzických) výtisků 
publikací, knih a děl, jejich elektronická podoba spojena s nutností 
zajištění jejich dlouhodobého uchování a zejména zpřístupnění (přečtení). 
Vzhledem k neustálému vývoji ICT a digitalizace společnosti jako takové 
musí elektronické publikace (dokumenty) umožnit „přečtení“ i po 
několika desítkách let. V odůvodnění doporučujeme uvést, zda tato 
skutečnost bude ošetřena obdobně jako např. Národní digitální archiv. 
 
 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Právní režim databází se řídí autorským 
zákonem.  
Kritéria, jaké webové stránky budou 
harvestovány, určí primárně Národní 
knihovna. Tato paměťová instituce je 
schopna z odborného hlediska určit, jaké 
stránky mají být harvestovány – tak, aby 
naplnila svůj úkol uchovávat psané 
kulturní dědictví České republiky nebo 
informace vztahující se k České republice. 
Je nepraktické tato kritéria určovat 
zákonem, neboť se mohou (a někdy i 
operativně musí) v čase měnit, například 
v návaznosti na aktuální dění  (politické, 
ekonomické apod.) i obecný vývoj v České 
republice i ve světě. 
Pokud by nastala potřeba harvestovat 
webové stránky s určitým tématickým 
obsahem, může Ministerstvo kultury 
stanovit Národní knihovně příslušný úkol – 
oporu pro tento postup dává § 53 odst. 1 
zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 
zákona č. 2/1969 Sb. 
IT nástroje pro uchovávání a budoucí 
zpřístupňování elektronických dokumentů  
není možné řešit zákonnou úpravou; bude 
je řešit Národní knihovna a další knihovny 
v návaznosti  na rozvoj ICT. 

Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
1. Doporučujeme v ZZ RIA a jejím shrnutí upřesnit odhadované 
náklady na státní rozpočet v souladu s přílohou, tj. zohlednit i investiční 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu doplněn. 
Materiál RIA byl doplněn v návaznosti 
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příležitosti 
a legislativu  

náklady vynaložené jednorázové v prvním roce.  na připomínky, jež uplatnilo Ministerstvo 
financí. 

Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu  

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
2. Doporučujeme do shrnutí ZZ RIA doplnit i dopady na spotřebitele, 
tj. uživatele knihoven, jimž se v důsledku navrhované úpravy rozšíří 
rozsah využitelných služeb a přístup ke kulturnímu dědictví.  
 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu doplněn. 

Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu  

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
3. Doporučujeme u definice problému provést podrobnější analýzu 
faktického stavu (z hlediska relevantních faktorů), např. doplnit údaje o 
průměrném ročním počtu vydaných neperiodických elektronických 
publikací, resp. o jejich podílu na celkovém počtu vydaných 
neperiodických publikací, a o průměrném meziročním nárůstu těchto 
hodnot v posledních letech. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu doplněn. 

Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu  

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
4. Doporučujeme u popisu existujícího stavu rozšířit popis faktického 
obsahu stávající právní úpravy, v rozsahu dotčeném navrhovanou 
změnou, včetně souvisejících aspektů (např. pokud jde o rozsah knihovní 
licence, režim povinného výtisku u tištěných publikací). Stávající podoba 
ZZ RIA omezená pouze na výčet dotčených právních předpisů a na 
stručný popis současného právního režimu elektronických publikací na 
hmotném nosiči (navíc neobsahující plnohodnotné informace, ale zčásti 
pouze odkaz na příslušné zákonné ustanovení) neposkytuje adresátovi 
RIA, který není detailně obeznámen s autorským právem, dostatečnou a  
přehlednou představu o  návaznosti navrhované právní úpravy na 
současný stav.  

Připomínka byla vzata na vědomí.  
Odkazujeme na důvodovou zprávu 
k návrhu, v níž se o stávající právní úpravě 
podrobně pojednává, a to i z hlediska práva 
EU a autorského práva.  

Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu  

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
5. Doporučujeme pro větší přehlednost jednoznačně vymezit konkrétní 
kritéria pro vzájemné   porovnání jednotlivých variant (vždy jednotně 
alespoň pro alternativní varianty určité dílčí části navrhované úpravy) a 
doplnit tabulku s vyhodnocením variant o údaje o míře naplnění těchto 
kritérií (na určité škále) u každé z variant. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu doplněn. 
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Úřad vlády – 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu  

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
6. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní 
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní 
úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu doplněn. 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

K § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 37/1995 Sb.: 
 
Je vhodné držet legislativní zkratku „místo trvalého pobytu“, která byla 
zavedena v § 2 odst. 1 písm. c). 

Připomínce bylo vyhověno a text návrhu 
zákona byl v jejím smyslu upraven, a to i 
v návaznosti na připomínku Ministerstva 
vnitra. 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

Předložený návrh novelizace předmětných zákonů je ve vztahu 
k zakotvení povinného „výtisku“ elektronických knih a souvisejících 
povinností třeba zcela odmítnout v souladu se zásadními připomínkami, 
jejichž výčet následuje níže: 
 
1. Elektronická kniha představuje licencovaný produkt, jehož 
pojmovým znakem je skutečnost, že existuje bez hmotného substrátu, na 
němž by byl zaznamenán. Licenční smlouvy mezi autorem a 
nakladatelem ve vztahu k jednotlivým elektronickým knihám jsou 
standardně uzavírány na dobu určitou. Po uplynutí dohodnuté doby, na 
kterou byla licence k příslušné elektronické knize nakladateli poskytnuta, 
pozbývá nakladatel oprávnění elektronickou knihu šířit a je povinen 
zajistit, aby předmětná elektronická kniha nadále nebyla žádným 
způsobem dostupná (např. ke stažení prostřednictvím některého 
z distributorů), neboť s ohledem na shora uvedenou specifickou povahu 
elektronických knih nedochází bez dalšího udělením individuální licence 
k elektronické knize k vyčerpání majetkových práv autorských. 
Skutečnost, že příslušná rozmnoženina elektronické knihy by byla 
prostřednictvím navrhované databáze přístupná veřejnosti i po uplynutí 
doby, na kterou byla licence nakladateli udělena, by znamenala zásadní 
porušení licenčních podmínek ze strany nakladatele, a tím rovněž 
významný zásah do majetkových práv autorských. 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, a to i na úrovni náměstka 
ministra, a vysvětlena; avšak nebylo 
možné jí vyhovět, což zástupce SČKN 
vzal na vědomí. 
Licenční smlouva podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, je uzavírána 
v rámci smluvní volnosti mezi dvěma 
smluvními stranami, které si její obsah 
mohou určit ve vzájemném konsensu. 
Povinnost odevzdávat povinný výtisk (ať 
tištěné, nebo elektronické publikace) je na 
tomto smluvním principu nezávislá; jde o 
povinnost veřejnoprávní, sloužící 
k naplnění veřejného zájmu na ochraně 
psaného kulturního dědictví. Skutečnost, 
že v některých případech jsou tyto licenční 
smlouvy uzavírány na dobu určitou, je vůči 
veřejnoprávní úpravě, která stanoví 
nakladateli povinnost odevzdat 
jednorázově povinný výtisk, irelevantní (§ 
1 odst. 1 in fine občanského zákoníku) a 
plnění zákonem stanovené povinnosti 
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nemůže být nakladateli k tíži. Nakladatel 
navíc tuto povinnost splní v době, kdy ke 
knize (publikaci) práva má (neboť jinak by 
ji ani nemohl vydat jako rozmnoženinu 
autorského díla), a následně bude kniha 
v režimu povinného výtisku. Shodný 
princip se již nyní může uplatnit u 
tištěných knih: jestliže je licenční smlouva 
mezi autorem a nakladatelem uzavřena na 
dobu určitou, nic to nemění na povinnosti 
nakladatele odevzdat povinný výtisk a na 
povinnosti knihoven jej uchovávat 
v konzervačním fondu. 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

2. -  S ohledem na stávající právní úpravu je třeba na elektronickou 
knihu nahlížet v kontextu celého právního řádu, včetně zákona č. 
234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a souvisejících předpisů na 
úrovni Evropské Unie jako na elektronicky poskytovanou službu, 
nikoliv jako na přímou obdobu klasické tištěné knihy. Zjevnou rozdílnost 
obou forem, která se promítá i do přístupu zákonodárce, zdůrazňuje též 
skutečnost, že zatímco tištěné knihy jsou zařazeny do druhé snížené sazby 
daně z přidané hodnoty, na elektronické knihy jakožto elektronicky 
poskytovanou službu se uplatní základní sazba. Z uvedeného důvodu 
proto nelze nekoncepčně přikročit ke změně přístupu k elektronickým 
knihám pouze v rámci jednoho právního odvětví, zatímco v ostatních 
odvětvích zůstane zachován status quo.  
- Zařazení tištěných knih do druhé snížené sazby daně z přidané 
hodnoty pak lze chápat též jako částečnou kompenzaci za povinnosti 
související s odevzdáváním povinných výtisků a zdůraznění zásadní role, 
kterou tištěné knihy zastávají v souvislosti s uchováváním kulturního 
bohatství. Nad rámec shora uvedených skutečností se lze dále domnívat, 
že uložení povinnosti odevzdávat povinný „výtisk“ elektronické knihy za 
současného ponechání elektronických knih ve stávající sazbě daně 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, a to i na úrovni náměstka 
ministra, a vysvětlena; avšak nebylo 
možné jí vyhovět, což zástupce SČKN 
vzal na vědomí. 
Připomínka jde nad rámec návrhu. 
Novelou knihovního zákona a zákona o 
neperiodických publikacích není možné 
řešit výši sazeb DPH, tu řeší zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (v gesci 
Ministerstva financí). Návrh svým 
obsahem nikterak nesouvisí 
s problematikou DPH. 
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z přidané hodnoty (odlišné od tištěných knih) by znamenalo v rozporu 
s ústavními požadavky přiměřenosti a rovnosti významný zásah do 
autorských práv majetkových, když by kromě stávajícího zařazení 
elektronických knih v základní sazbě daně z přidané hodnoty byli nositelé 
práv zatíženi povinnostmi doposud spojenými výhradně s vydáváním 
tištěných knih (zařazených do druhé snížené sazby DPH), a nad jejich 
rámec by povinné „výtisky“ elektronických knih byly (na rozdíl od 
tištěných knih) zpřístupňovány veřejnosti v příslušných knihovnách. 
- Vzhledem k charakteru elektronické knihy jakožto elektronicky 
poskytované služby pak v žádném jiném odvětví neexistuje paralela 
navrhované povinnosti k odevzdávání povinných „výtisků“ - uvedená 
povinnost se nevztahuje např. na počítačové programy ani hudbu 
v elektronické podobě, přestože jsou svou formou obdobné 
elektronickým knihám. 
Zásadní připomínka 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

3. Navrhovaná právní úprava rovněž svým rozsahem zcela přesahuje 
základní účel existence institutu povinného výtisku, spočívající 
v uchovávání kulturního bohatství archivací knih vydaných na území 
České republiky. Pojmovým znakem povinného výtisku tištěné knihy je 
jeho použití pro konzervační, bibliografické a vědecké účely; povinný 
výtisk tištěné knihy tak zásadně neslouží k jeho poskytování běžným 
čtenářům formou výpůjček v řadě knihoven. V případě navrhované právní 
úpravy by pak databáze povinných „výtisků“ elektronických knih měla 
být dostupná i z krajských knihoven. Databáze takto získaných 
elektronických knih by tak byla zpřístupňována z více než trojnásobného 
(!) počtu knihoven, než jakému jsou v současné době pouze odevzdávány 
povinné výtisky tištěných knih. Navrhovaná úprava proto - i 
s odhlédnutím od věcných argumentů specifikovaných v předchozích 
připomínkách - jde vysoce nad rámec samotného účelu odevzdávání a 
uchovávání povinných výtisků tištěných knih a znamená neodůvodněný a 
nepřiměřený zásah do autorských práv, jehož intenzita je výrazně vyšší 
než v případě stávající povinnosti k odevzdávání povinných výtisků 

Připomínka byla projednána, a to i na 
úrovni náměstka ministra, akceptována 
a text návrhu a související části důvodové 
zprávy byly v jejím smyslu zčásti 
upraveny. 
Účelem povinného výtisku je primárně 
uchovávání psané produkce pro budoucí 
generace, avšak také jeho zpřístupňování 
veřejnosti odborné i laické. Bez možnosti 
zpřístupnění by vlastně institut povinného 
výtisku neměl plnohodnotný smysl. Již 
v současné době platí, že knihovní 
dokumenty, jež jsou součástí 
konzervačního fondu, mohou být 
zpřístupněny cestou meziknihovních 
služeb (§ 14 knihovního zákona) 
v podstatě v kterékoli knihovně zapsané 
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tištěných knih. Oprávněné subjekty (knihovny), které by měly k databázi 
povinných „výtisků“ elektronických knih přístup, by pak jen velmi 
obtížně byly schopné zajistit, aby se předmětné elektronické knihy 
nešířily dál a neseznamovaly se s jejich obsahem i neoprávněné subjekty 
(zkušenosti z tuzemské i zahraniční praxe ukazují, že právě tento bod je 
z dlouhodobého hlediska potenciálně nejvíce problematický).  
Zásadní připomínka 

v evidenci knihoven. Návrh tedy nepřináší 
oproti stávající úpravě podstatnou 
systémovou změnu. Oprávněné knihovny 
ponesou povinnost zamezit pořízení 
elektronické rozmnoženiny – nejde o 
novou konstrukci, tato úprava je již ve 
stávajícím § 37 odst. 1 autorského zákona 
a knihovny jsou schopny tuto povinnost 
plnit. Nelze srovnávat počet knihoven, 
jimž je odevzdáván povinný výtisk, 
s počtem knihoven, jimž může (ba podle 
současné úpravy musí) být povinný výtisk 
poskytnut. Kromě toho návrh stanoví 
taxativním výčtem, kterým knihovnám 
bude Národní knihovna smět poskytnout 
elektronickou publikaci.   

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

4. -   Pouze na okraj a nad rámec shora uvedeného pak je třeba uvést, 
že navrhovaná právní úprava ani připojená důvodová zpráva žádným 
způsobem neodrážejí skutečnost, že elektronické knihy jsou v současné 
době vydávány v řadě formátů, lišících se vzájemně strukturou i vnějšími 
projevy, včetně interaktivních elektronických knih. V rozporu s tvrzeními 
uvedenými ve zprávě RIA proto nelze stanovit odhad předpokládaných 
nákladů vznikajících povinným subjektům v souvislosti 
s odevzdáváním povinného „výtisku“ elektronické knihy, není-li 
předem znám formát, v němž by elektronické knihy měly být 
odevzdávány (lze se nadto domnívat, že formát pro odevzdávání 
povinného „výtisku“ elektronických knih by měl být stanoven 
v prováděcí vyhlášce k předmětnému zákonu, nikoliv navrhovanou 
formou standardu, aby byla zajištěna možnost řádného projednání 
případných návrhů).  
- S ohledem na značnou variabilitu formátů a různou míru 
interaktivity elektronických knih by v souvislosti s převodem 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, a to i na úrovni náměstka 
ministra, a vysvětlena; avšak nebylo 
možné jí vyhovět, což zástupce SČKN 
vzal na vědomí. 
Předpokládá se, že výčet formátů, v nichž 
budou elektronické knihy odevzdávány, 
stanoví Ministerstvo kultury formou 
standardu, který zpracuje ve spolupráci 
s Národní knihovnou a podle potřeby ve 
spolupráci s nakladateli – tak, aby právě 
nedošlo ke znehodnocení (nežádoucímu 
pozměnění) díla, resp. jeho rozmnoženiny. 
S ohledem na rychlý rozvoj IT technologií 
není vhodná forma právního předpisu, byť 
jen vyhlášky Ministerstva kultury. 
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elektronické knihy do formátu stanoveného pro odevzdávání povinných 
výtisků mohlo na straně povinných subjektů dojít ke vzniku značných 
nákladů. Případná změna formátu rovněž může vést ke ztrátě nebo 
pozměnění obsahu elektronické knihy, případně k jejímu 
znehodnocení (zejména ve věci interaktivních elektronických knih). 
Zpřístupnění takto pozměněných elektronických knih veřejnosti 
prostřednictvím navrhované databáze by proto bylo v zásadním rozporu 
se zájmem na ochraně autorských práv (prezentace výrazně 
pozměněného, resp. znehodnoceného díla) a s oprávněnými 
hospodářskými zájmy zainteresovaných subjektů. 
Zásadní připomínka 

Ministerstvo kultury musí být schopno 
operativně reagovat na potřeby knihoven i 
nakladatelů v oblasti formátů 
odevzdávaných dokumentů - což umožňuje 
standard (který bude všeobecně dostupný), 
zatímco právní předpis s ohledem na 
stanovené náležitosti legislativního procesu 
při jeho vydání a změnách takovou 
flexibilitu neumožňuje.  
 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

5. Skutečnost, že jeden titul elektronické knihy vydaný ve více 
formátech je pro každý z formátů opatřen odlišným ISBN, by dle znění 
navrhované právní úpravy založila povinnost odevzdat povinný „výtisk“ 
každého z formátů bez ohledu na jejich obsahovou shodnost, resp. 
podobnost. Navrhovaná právní úprava pak dále zcela opomíjí skutečnost, 
že předmětný titul může být (a často bývá) vydán v tištěné i elektronické 
formě. Uvedené by mohlo vést k absurdní situaci, v níž by nakladatel 
odevzdával povinný výtisk téhož titulu několikrát - v tištěné formě, a dále 
v několika formátech elektronické knihy. Tato skutečnost by pak sama o 
sobě byla jednoznačně nad rámec samotného účelu uchovávání 
odevzdaných povinných výtisků a znamenala nepřiměřené zatížení 
povinných subjektů. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsme přesvědčeni, že navrhovaná 
právní úprava je stižena zásadními nedostatky, jejichž existenci však ve 
většině nelze vzhledem ke stávajícímu právnímu i faktickému stavu 
odstranit. Z uvedeného důvodu je proto třeba navrhovanou právní úpravu 
odmítnout jako celek. 

Zásadní připomínka 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, a to i na úrovni náměstka 
ministra, a vysvětlena; avšak nebylo 
možné jí vyhovět, což zástupce SČKN 
vzal na vědomí. 
Z hlediska uchovávání psané produkce je 
vhodné její uchovávání ve všech 
podobách, v nichž konkrétní titul 
(rozmnoženina) v dané době vznikl, mimo 
jiné proto, že podoba tištěné a elektronické 
rozmnoženiny se mohou lišit. Pokud jde o 
elektronickou publikaci, bude odevzdávána 
v jednom z formátů připuštěných 
standardem vydaným Ministerstvem 
kultury, nikoli tedy ve všech takto 
možných formátech – nakladatel tedy 
odevzdá elektronickou publikaci pouze 
v jednom formátu, takže jeho 
administrativní zátěž bude zanedbatelná 
Předpokládá se odevzdávání 
elektronických publikací Národní knihovně 
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prostřednictvím webového rozhraní.  
Hlavní město Praha Obecně: 

- Podle našeho názoru nelze akceptovat, že vydavatelé nejsou povinni 
předávat knihovnám „výtisk“ elektronických periodik a získávání 
informací je ponecháno pouze na robotickém stahování volného 
obsahu z internetu prováděném Národní knihovnou České republiky 
(web-harvesting).  Elektronické periodické publikace představují 
rozsáhlou skupinu různých typů dokumentů, ke kterým je potřeba 
přistupovat rozdílně. Zastáváme proto názor, že nelze ve smysluplné míře 
nahradit odevzdávání elektronických  povinných  výtisků  periodického 
 tisku  metodou  sběru v elektronickém  prostředí (web-harvestingu). 
Takové spoléhání na web-harvesting by s sebou neslo několik zásadních 
nevýhod: 
• takto by nebylo možné dosáhnout na obsah, ke kterému se 
vyžaduje předplatné a přístup pomocí zadání hesla; 
• některá elektronická periodika nejsou šířena pouze na webu a 
nemusejí mít vlastní webovou stránku, takže k takovým, by se při 
automatickém sběru dat z volného internetu nebylo možné dostat. 
Domníváme se, že pokud by právní úprava tzv. odevzdávkové povinnosti 
byla přijata v předložené podobě, vedlo by to k dalším nenahraditelným 
ztrátám pro informační a kulturní dědictví České republiky, přitom 
zamezení dalším ztrátám v této oblasti je základní motivací návrhu 
zákona. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné dát vydavatelům 
povinnost předávat knihovnám i elektronický výtisk periodik obdobně, 
jak to návrh zákona předpokládá u předávání elektronických periodických 
publikací. Povinnost by se vztahovala na odevzdání elektronické 
periodické publikace šířené prostřednictvím služeb informační společnosti 
s přiděleným číslem Mezinárodního číslování seriálových publikací 
(ISSN) nebo uvedené na trh v České republice za účelem získání přímého 
nebo nepřímého hospodářského prospěchu. 
Doporučujeme proto v uvedeném smyslu do návrhu zákona začlenit též 
změnu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
s tím, že nebylo možno jí vyhovět, což  
Hlavní město Praha akceptovalo.  
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. Viz 
vypořádání připomínek Ministerstva 
vnitra. 
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periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Paralelní sběr dat formou automatického 
sběru informací Národní knihovnou České republiky by měl být však 
zachován. 

Hlavní město Praha - Návrh zákona umožňuje předávat obsah databáze předaných 
elektronických výtisků neperiodických publikací dalším knihovnám, 
mimo jiné krajským knihovnám (též Městské knihovně v Praze), a tyto 
knihovny je mohou zpřístupňovat veřejnosti na zařízeních uvnitř 
knihovny (terminálech). Návrh zákona v nynější podobě ovšem nedává 
možnost takového předání knihovnám u obsahu sklizeného při web-
harvestingu; tuto možnost dává pouze v prostorách Národní knihovny 
České republiky. 
Doporučujeme proto: 
• možnost zpřístupnění archivovaných dokumentů, které je 
analogické pro tištěnou produkci,  
tj. vymezení okruhu knihoven pro zpřístupnění digitálních dokumentů, 
aby toto oprávnění náleželo též Městské knihovně v Praze; 
• možnost zhotovení tištěných kopií z takových elektronických 
dokumentů pro účely výzkumu a soukromého studia, 
• omezení rozsahu zhotovovaných kopií, aby nedocházelo k zásahu 
do ekonomických zájmů nakladatelů. 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; připomínce bylo  vyhověno. 
Text návrhu zákona a text důvodové 
zprávy byly doplněny ve smyslu 
připomínky. 

Hlavní město Praha K názvu zákona 
Doporučujeme upravit název zákona do následujícího znění: 
 

„Z Á K O N 
ze dne ……… 2017, 

 
kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o 
neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  č. 
46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
s tím, že nebylo možno jí vyhovět, což  
Hlavní město Praha akceptovalo.  
Odkazujeme na vypořádání první obecné 
připomínky Hlavního města Prahy. 
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o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů“. 
Odůvodnění: 
V souvislosti s připomínkou týkající se novely tiskového zákona (viz dále 
v textu). 

Hlavní město Praha K Části první: 
K bodu 1 (§ 9 odst. 2): 
Navrhujeme: 
- v úvodní větě slova: „č. 12 až 14“ nahradit slovy „č. 12 a 13“, 
- v písmenu c) slova: „; při výkonu této činnosti má postavení 
poskytovatele služby informační společnosti, jež spočívá v ukládání 
informací poskytnutých uživatelem13)“ vypustit, 
- v písmenu d) číslo „14)“ nahradit číslem „13)“ a slova „k jejímuž 
vytěžování a zužitkování jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v 
Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Praze, 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny)“ 
vypustit, 
- poznámku pod čarou č. 13 vypustit a poznámku pod čarou č. 14 
označit jako poznámku č. 13.  

Tato připomínka je zásadní  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je pro Národní knihovnu České republiky nevhodné 
relativizovat zařazení knihovního dokumentu do konzervačního fondu 
knihovny. Navíc je takové ustanovení v kolizi  
s ustanovením o tom, že vytvořená databáze se považuje za součást sbírek 
Národní knihovny České republiky (viz § 9 odst. 3 návrhu zákona). 
Otázka odpovědnosti za obsah šířený na otevřeném internetu ve vztahu k 
archivu webu nepřipadá v úvahu, neboť zpřístupňování jeho obsahu se 
předpokládá výlučně na terminálech v oprávněných knihovnách na místě, 
bez možnosti dalšího sdělování.  
Zakotvuje se oprávnění vybraných knihoven zpřístupňovat databáze 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí zčásti vyhověno a text 
návrhu zákona a text důvodové zprávy 
byl v jejím smyslu zčásti upraven, což  
Hlavní město Praha akceptovalo. 
V návrhu zákona byl sjednocen výčet 
knihoven oprávněných vytěžovat a 
zužitkovávat databázi (1) dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu, (2) 
dokumentů získaných jako povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. 
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získané Národní knihovnou České republiky v rámci web-harvestingu a 
dále také zpřístupňovat databáze povinných periodického tisku a 
neperiodických publikací pořízených elektronicky. Navrhuje se umožnit 
zhotovení tiskové rozmnoženiny části díla pro účinné studium. V 
Evropské unii se při posuzování vyváženosti práv obecně uznává význam 
tohoto oprávnění. Vypuštění textu v § 9 odst. 2 písm. d) je technickou 
úpravou, když navrhujeme toto oprávnění k vytěžování a zužitkování 
databází určitými knihovnami zakotvit do § 9 odst. 4 (viz dále v textu). 

Hlavní město Praha - Dále navrhujeme za písmeno d) vložit nové písmeno e), které včetně 
poznámky pod čarou č. 14 zní: „e) pořizuje databázi povinných výtisků 
periodického tisku pořízeného elektronicky veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti14). 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
14) § 9 odst. 3 zákon a č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskový zákon).“ a větu „Dosavadní písmena c) až g)  
se označují jako písmena e) až i)“ nahradit větou: „Dosavadní písmena 
c) až g) se označují jako písmena f) až j).“. 

Tato připomínka je zásadní  
Odůvodnění: 
Předmětem návrhu zákona je předávat též periodické publikace pořízené 
elektronicky a šířené prostřednictvím služeb informační společnosti, jež 
jsou uváděny na veřejnost s přiděleným číslem Mezinárodního číslování 
seriálových publikací nebo jsou uváděny na trh v České republice  
za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Na to 
navazuje připomínka týkající se novely tiskového zákona (viz dále 
v textu). 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
s tím, že nebylo možno jí vyhovět, což  
Hlavní město Praha akceptovalo.  
Odkazujeme na vypořádání první obecné 
připomínky Hlavního města Prahy. 

Hlavní město Praha K bodu 2 (§ 9 odst. 3 a 4): 
Navrhujeme text nahradit následujícím textem: 
„V § 9 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí: 
„(3) Databáze podle odstavce 2 písm. c), d) a e) se považují za součást 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a bylo jí zčásti vyhověno, což Hlavní 
město Praha akceptovalo. 
Text návrhu zákona a text důvodové 
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sbírek Národní knihovny podle jiného právního předpisu7). 
 
 (4) K vytěžování a zužitkování databází podle odstavce 2 písm. c), d) a 
e) jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna 
Národního muzea v Praze, ministerstvo, Parlamentní knihovna, krajské 
knihovny, Městská knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna  
pro nevidomé K. E. Macana v Praze. 
 
 (5) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. c) zpřístupňují oprávněné 
knihovny podle odstavce 4 jednotlivcům ze strany veřejnosti 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v 
jejich objektech a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého 
studia. Oprávněné knihovny jsou přitom povinny zamezit zhotovení 
rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části; to neplatí pro zhotovení 
tiskové rozmnoženiny prvku databáze nebo jeho části knihovnou na 
požádání v souvislosti s užitím podle tohoto odstavce; za takové 
zhotovení tiskové rozmnoženiny náleží nositeli práv odměna podle jiného 
právního předpisu7). 
 
(6) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. d) a e) zpřístupňují oprávněné 
knihovny podle odstavce 4 jednotlivcům ze strany veřejnosti 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v 
jejich objektech a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého 
studia. Oprávněné knihovny jsou přitom povinny zamezit zhotovení 
rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části; to neplatí pro zhotovení 
tiskové rozmnoženiny prvku databáze nebo jeho části knihovnou na 
požádání v souvislosti s užitím podle tohoto odstavce, jde-li o takovou 
část neperiodické nebo periodické publikace, jako je kapitola knihy, 
příspěvek ve sborníku, článek v časopise, celá stránka periodického tisku 
nebo samostatné vyobrazení; za takové zhotovení tiskové rozmnoženiny 
náleží nositeli práv odměna podle jiného právního předpisu7).“. 

zprávy byly doplněny ve smyslu 
připomínky; ohledně novely tiskového 
zákona odkazujeme na vypořádání první 
obecné připomínky Hlavního města Prahy. 
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Tato připomínka je zásadní  
Odůvodnění je uvedeno u připomínky k bodu 1 (k § 9 odst. 2 písm. d)). 

Hlavní město Praha Za část druhou navrhujeme vložit část třetí, která včetně poznámky pod 
čarou č. 10 zní: 

„ČÁST TŘETÍ 
 

Změna tiskového zákona 
 

Čl. III 
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.142/2012 Sb. a zákona č. 
305/2013 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 písmenu b) se za slovo „tisk“ vkládají slova, která včetně 
poznámky č. 10 znějí: „u periodického tisku veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti10) je vydavatelem fyzická 
nebo právnická osoba zajišťující jeho obsah; 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
10) § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti).“. 
2. V § 3 písmenu c) se za slovo „vydání“ vkládají slova „tiskem nebo 
pořízení elektronicky“. 
3. V § 3 písmenu d) se na konci textu doplňují slova „nebo soubor 
rozmnoženin periodického tisku pořízených elektronicky veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti“. 
4. V § 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „e) 
pořízením periodického tisku elektronicky pořízení s dodáním na 
hmotném nosiči i bez hmotného nosiče, včetně pořízení v elektronickém 
formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením,“. 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
s tím, že nebylo možno jí vyhovět, což  
Hlavní město Praha akceptovalo.  
Odkazujeme na vypořádání první obecné 
připomínky Hlavního města Prahy. 
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5. V § 8 odst. 1 úvodní větě se za slovo „tisku“ vkládá text „(§ 3 
písm. d))“. 
6. V § 9 odstavci 1 se za slovo „tisku“ vkládají slova „pořízeného 
tiskem nebo v případě podle písmene h) rovněž pořízeného elektronicky s 
dodáním na hmotném nosiči“. 
7. V § 9 odstavci 2 se za slovo „tisku“ vkládají slova „podle odstavce 
1“. 
8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání 
periodického tisku pořízeného elektronicky veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti, jemuž bylo uděleno číslo 
Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo který 
je uváděn na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu, do 7 dnů ode dne jeho vydání 
zajistit dodání povinného výtisku prostého technických ochranných 
opatření Národní knihovně České republiky. Požadavky na povinný 
výtisk a způsob jeho odevzdání podle předchozí věty stanoví standard pro 
odevzdávání povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky, který vydá ministerstvo a zveřejní jej na úřední desce a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.“. 

Tato připomínka je zásadní  
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je nezbytné v zájmu uchování jedné z podstatných 
součástí informačního kulturního bohatství zařadit do návrhu zákona také 
povinnost předávat knihovnám stanovenou část elektronické periodické 
publikační produkce České republiky (viz připomínka k bodu 1 (§ 9 odst. 
2 písm. e))). 

Hlavní město Praha K Části třetí: 
V návaznosti na předchozí připomínku doporučujeme slova „ČÁST 
TŘETÍ“ nahradit slovy „ČÁST ČTVRTÁ“ a text „Čl. III“ nahradit textem 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
s tím, že nebylo možno jí vyhovět, což  
Hlavní město Praha akceptovalo.  
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„Čl. IV“. Odkazujeme na vypořádání první obecné 
připomínky Hlavního města Prahy. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínka 
Navrhovaná právní úprava povinného odevzdávání publikací veřejně 
šířených prostřednictvím služeb informační společnosti nezahrnuje 
povinné odevzdávání elektronických periodických publikací. Návrh 
předpokládá, že periodické publikace budou archivovány metodou sběru 
obsahu volně přístupného v prostředí internetu (web-harvesting) 
prováděného podle zvolených kritérií Národní knihovnou ČR a budou 
součástí takto vzniklé databáze (§ 9, odst. 2c změněného knihovního 
zákona, vysvětlení k tomu je zejména na s. 6 důvodové zprávy). 
Podle navrhovaného znění odst. 2c  § 9 knihovního zákona má Národní 
knihovna při výkonu této činnosti postavení poskytovatele služby 
informační společnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých 
uživatelem, a podle navrhovaného znění odst. 3  § 9 se takto vytvořená 
databáze považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního 
právního předpisu. Navrhovaná právní úprava tedy nepočítá s tím, že 
k informacím uloženým v této databázi budou mít přístup jiné knihovny, 
tedy ani Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna 
v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna pro 
nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny. Tyto knihovny jsou však 
podle platných zákonů příjemci povinných výtisků tištěných publikací a 
podle navrhované právní úpravy budou také oprávněny k vytěžování a 
zužitkování databáze, která bude vytvářena z povinných výtisků 
elektronicky neperiodických publikací (viz navrhované znění odst. 2d  § 9 
knihovního zákona). 
Výše popsané úpravy vytvářejí nevyváženou situaci v přístupu 
k informacím – krajské knihovny (a další zmíněné knihovny) budou mít 
sice přístup k povinným výtiskům elektronických neperiodických 
publikací, nikoli však k databázi informací, které jsou volně dostupné na 
území České republiky prostřednictvím služeb informační společnosti, 
tedy ani k elektronickým periodickým publikacím, které budou součástí 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven.  
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této databáze. 
Z tohoto důvodu požadujeme, aby navrhované odst. 2c a 3 § 9 knihovního 
zákona byly upraveny tak, aby jejich znění umožňovalo krajským a 
dalším vyjmenovaným knihovnám přístup k databázi vytvořené metodou 
sběru obsahu volně přístupného v prostředí internetu (web-harvesting)., 
podobně jako tomu je u databáze povinných výtisků elektronicky 
pořízených neperiodických publikací. Databáze vzniklá metodou web-
harvestingu bude archivem informací, určeným pro studijní a vědecké 
účely, a měl by být umožněn rovný přístup k tomuto kulturnímu dědictví 
z různých míst České republiky. Tento rovný přístup může být zajištěn 
prostřednictvím krajských knihoven.   

Jihočeský kraj Za problematické považujeme rovněž to, že získávání povinných výtisků 
elektronických periodických publikací bude zajišťováno pouze metodou 
web-harvestingu bez aktivní účasti vydavatelů. S ohledem na různé typy 
elektronických periodických publikací nebude pravděpodobně možné 
technicky zajistit, aby se obsah všech vydávaných elektronických periodik 
stal součástí příslušné databáze vytvářené Národní knihovnou. Z 
navrhovaného znění odst. 2c  § 9 knihovního zákona přímo vyplývá, že 
předmětem sběru bude jen obsah volně přístupný v prostředí internetu, 
web-harvesting tedy neumožní například ukládání elektronických 
periodických publikací chráněných heslem a tato část kulturního dědictví 
nebude trvale archivována. 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; nebylo možno jí vyhovět, což 
Jihočeský kraj akceptoval.  
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. Viz 
vypořádání připomínek Ministerstva 
vnitra. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky 
KNIHOVNÍ  ZÁKON 
Navrhujeme tyto změny: 
1) V Části první, čl. I, bodu 1 se za nově vložené písmeno d) vkládá 
další nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: 
"e) pořizuje databázi povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky veřejně šířených prostřednictvím služeb informační 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
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společnosti15), k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny 
Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního muzea v Praze, 
Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské knihovny, Městská 
knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v 
Praze, 
15) § 9 odst. 3 zákon a č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskového zákona), ve znění pozdějších předpisů." 
Slova "e) až i)" v poslední větě tohoto bodu se nahrazují slovy "f) až j)". 
 
Předložený návrh právní úpravy povinného odevzdávání publikací veřejně 
šířených prostřednictvím služeb informační společnosti, výslovně 
paušálně vylučuje z předmětu úpravy periodické publikace, a to na 
základě věcně nesprávných důvodů.  
 
Elektronické periodické publikace představují rozsáhlou skupinu různých 
typů dokumentů, ke kterým je potřeba přistupovat rozdílně. Nelze ve 
smysluplné míře nahradit odevzdávání elektronických povinných výtisků 
periodického tisku v elektronickém prostředí metodou sběru (web-
harvestingu), zejména proto, že: 
• mnoho elektronických periodických publikací je za tzv. paywall 
(je nutné předplatné a přihlášení k zobrazení obsahu; např. předplatitelská 
databáze MFDnes), případně je vybavena jiným, byť i bezúplatným 
technickým prostředkem ochrany; 
• ne všechna elektronická periodika nutně musejí mít vlastní 
webové stránky, na kterých jsou zveřejňována. Mohou být publikována 
pouze v rámci specializovaných oborových databází. 
Toto jsou případy, u kterých automatizovaný sběr (web-harvestingu) není 
použitelná metoda, protože harvestery (stroje pro sběr dat) mohou sbírat 
pouze webové stránky dostupné na otevřeném Internetu a do 
zabezpečených sekcí se nedostanou kvůli nutnosti uživatelské interakce 
(přihlášení, registrace atd.). Z technického hlediska a z důvodu vysokých 

periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání příslušné připomínky 
Ministerstva vnitra. 
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nároků na výpočetní a lidské zdroje nelze archivovat nová vydání 
elektronických periodik v čase jejich vydání, jinak by si to vyžádalo další 
vysoké náklady. 
 
Pokud by právní úprava odevzdávkové povinnosti byla přijata v 
předložené podobě, vedlo by to k dalším nenahraditelným ztrátám pro 
informační a kulturní dědictví České republiky, neboť právě statické 
periodické elektronické publikace, které jsou analogické tištěným 
periodikům (i když mohou obsahovat technické prvky jdoucí za rámec 
možností reprografie) představují kvalitativně podstatný segment 
publikační produkce v České republice. Přitom zamezení dalším ztrátám v 
této oblasti je základní motivací předkládaného návrhu. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 
2) Text Části první, čl. I, bodu 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 
"V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 
(3) Databáze podle odstavce 2 písm. c), d) a e) se považují za součást 
sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 
(4) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. c) zpřístupňují Národní 
knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního 
muzea v Praze, Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské 
knihovny, Městská knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze jednotlivcům ze strany veřejnosti,  
a)  prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektech,  
b)  výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
c)  přitom jsou povinny zamezit zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části;  
d)   ustanovení písm. c) neplatí pro zhotovení tiskové rozmnoženiny 
prvku databáze nebo jeho části knihovnou na požádání v souvislosti s 
užitím podle tohoto odstavce; za užití podle části věty před středníkem 
náleží nositeli práv odměna podle zvláštního právního předpisu7). 
Navrhovaná právní úprava povinného odevzdávání publikací veřejně 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Ohledně zpřístupnění dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu bylo 
připomínce vyhověno. 
Důvodová zpráva byla doplněna a bylo 
v ní zdůrazněno, že možnost pořízení 
rozmnoženin v režimu autorského zákona 
není dotčena; téma není nutné řešit 
duplicitně v knihovním zákoně. 
Zužitkování a vytěžování je nutno chápat i 
z hlediska knihovní licence podle § 37 
odst. 1 autorského zákona. Navrhovaný § 9 
odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona 
řeší, jak je možno nakládat 
s rozmnoženinami v rámci systému 
knihoven - které knihovny mohou využívat 
elektronické rozmnoženiny získané 
Národní knihovnou (ať přímo jako 
elektronický povinný výtisk neperiodické 
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šířených prostřednictvím služeb informační společnost předpokládá, že 
periodické publikace budou archivovány metodou sběru obsahu volně 
přístupného v prostředí internetu (web-harvesting) prováděného podle 
zvolených kritérií Národní knihovnou České republiky a budou součástí 
takto vzniklé databáze (§ 9, odst. 2c změněného knihovního zákona, 
vysvětlení k tomu je zejména na s. 6 důvodové zprávy). 
 Podle navrhovaného znění odst. 2c  § 9 knihovního zákona má Národní 
knihovna při výkonu této činnosti postavení poskytovatele služby 
informační společnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých 
uživatelem, a podle navrhovaného znění odst. 3  § 9 se takto vytvořená 
databáze považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního 
právního předpisu. Právní úprava tedy nepočítá s tím, že k informacím 
uloženým v této databázi budou mít přístup jiné knihovny, tedy ani 
Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, 
Městská knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana a krajské knihovny. Tyto knihovny jsou však podle platných 
zákonů příjemci povinných výtisků tištěných publikací a podle 
navrhované právní úpravy budou také oprávněny k vytěžování a 
zužitkování databáze, která bude vytvářena z povinných výtisků 
elektronicky neperiodických publikací (viz navrhované znění odst. 2d  § 9 
knihovního zákona). 
 Výše popsané úpravy vytvářejí nevyváženou situaci v přístupu k 
informacím – krajské knihovny (a další zmíněné knihovny) budou mít 
přístup k povinným výtiskům elektronických neperiodických publikací, 
nikoli však k databázi informací, které jsou volně dostupné na území 
České republiky prostřednictvím služeb informační společnosti, tedy ani k 
elektronickým periodickým publikacím, které budou součástí této 
databáze. 
 
Z tohoto důvodu požadujeme, aby navrhované změny knihovního zákona 
byly upraveny tak, aby jejich znění umožňovalo krajským a dalším 
vyjmenovaným knihovnám přístup k databázi vytvořené metodou sběru 

publikace nebo cestou web-harvestingu). 
Tato konstrukce vychází z § 90 autorského 
zákona. Naproti tomu navrhovaný § 9 odst. 
4 knihovního zákona řeší, s využitím § 37 
odst. 1 písm. c) autorského zákona, jakým 
způsobem mohou tzv. oprávněné knihovny 
nakládat s obsahem databáze vůči 
veřejnosti. Jde o dva rozdílné instituty 
nakládání s dokumenty. 
Povinné výtisky elektronických 
neperiodických publikací jsou (jeden 
každý) součástí konzervačního fondu 
knihovny a jako takové jsou 
zpřístupňovány veřejnosti, zatímco webové 
stránky získané cestou web-harvestingu 
budou brány jen jako prvky databáze, 
neboť není možné s nimi nakládat jako 
s jednotlivými knihovními dokumenty 
(není např. reálné je zahrnovat do 
přírůstkového seznamu podle vyhlášky č. 
88/2002 Sb.). Proto je v navrhovaných § 9 
odst. 3 a 4 knihovního zákona zvolena 
odlišná konstrukce. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. 
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obsahu volně přístupného v prostředí internetu (web-harvesting)., 
podobně jako tomu je u databáze povinných výtisků elektronicky 
pořízených neperiodických publikací. Databáze vzniklá metodou web-
harvestingu bude archivem informací, určeným pro studijní a vědecké 
účely, a měl by být umožněn rovný přístup k tomuto kulturnímu dědictví 
z různých míst České republiky. Tento rovný přístup může být zajištěn 
prostřednictvím krajských knihoven.   
 
Novela knihovního zákona bod 1 nové písm. d) uvádí, že „pořizuje 
databázi povinných výtisků elektronicky pořízených neperiodických 
publikací14), k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou……………..“ 
Vzhledem k tomu, že pojem vytěžování a zužitkování je specifický pojem 
a novela řeší tento rozsah oprávnění  jen v rozsahu zužitkování (jak je 
může zpřístupnit) v odst. 4, což je jiná definice pojmu zužitkování, než 
která je v § 90 odst. 3 autorského zákona, kde je definován pojem 
zužitkování šířeji  (knihovní zákon tak bude dle právní teorie speciálním 
zákonem vůči autorskému zákonu), bylo by dle mého názoru vhodné, aby 
novela definovala i pojem vytěžování (z hlediska logického obsahu 
zákona a jeho celistvosti) obsahově stejně jako § 90 odst. 2 autorského 
zákona („Vytěžováním se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého 
obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to 
jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem“) nebo pokud není 
záměrem novely tento rozsah vytěžování, tak jej specifikovat obsahově 
tak, aby nedocházelo při aplikaci zákona k výkladovým problémům, 
protože jinak se na výklad pojem vytěžování požije § 90 odst. 2 
autorského zákona jako obecného zákona vůči knihovnímu zákonu (a 
jediného, který tento pojem definuje). 
 
Nejvhodnějším řešením se proto jeví upravit tiskový zákon č. 46/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdobně jako zákon č. 37/1995 Sb. tak, 
aby mohl sloužit jako právní základ pro odevzdávání periodických 
publikací pořízených elektronicky a šířených prostřednictvím služeb 

V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání příslušné připomínky 
Ministerstva vnitra. 
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informační společnosti. 
Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 

 
ZÁKON O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH 
1)V novele je všude rozlišena podmínka toho, aby se zákon na publikace 
vztahoval a aby byla povinnost tzv. povinného výtisku dle toho, zda jde o 
tištěné či elektronické publikace. Tato podmínka je u každého typu různá, 
ačkoli smyslem novely je totožný základ vzniku povinnosti povinného 
výtisku, a to okamžik jejich vydání, proto není pro odlišnost podmínek 
dán důvod.  
Novela však nelogicky rozlišuje: 
-   vydání u tištěné publikace a 
-    pořízení u elektronické publikace. Pořízení znamená, že věc někdo 
nabyl od předcházejícího vlastníka, je to tzv. derivativní nabyvatel, před 
ním už nějaký vlastník věci byl. Nejedná se tak o totožný právní pojem 
jako vydání a fakticky to znamená jiný okamžik a jinou povinnou osobou, 
než u vydání. Povinnou osobou dle tohoto v případě podmínky „pořízení“ 
nebude ten, kdo publikaci vytvořil, ale ten, kdo tuto již vytvořenou 
publikaci od jejího vytvořitele nějakým způsobem získal. V tomto případě 
tak u elektronickým publikací nebude mít povinnost danou zákonem ten, 
kdo publikaci zveřejní či zpřístupní, ale až ten, kdo ji nějakým způsobem 
nabude a fakticky k tomuto nabytí nemusí nikdy dojít, původní tvořitel 
nemusí publikaci vůbec nikomu převést a pak nebude moci nikdo po 
nikom tento povinný výtisk požadovat.  
Příklad – vydavatel elektronické publikace ji zveřejnění a vydá, ale na 
nikoho ji nepřevede, pak nebude mít povinnost poskytnout její povinný 
výtisk, protože ji nepořídil, pouze v případě, že tuto elektronickou 
publikaci na někoho převede, prodá mu ji, dá mu ji, atd., tak ten, kdo ji od 
ní získá, bude mít povinnost tzv. povinného výtisku, ale vydavatel to 
nebude ani v tomto případě. Fakticky nebude možné ani zjistit, kdo je 
tímto nabyvatelem a tedy povinnou osobou. Z našeho pohledu zde není 
dán důvod pro tuto odlišnost povinnosti povinného výtisku u tištěné a 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Řada pojmů souvisejících s autorskými 
díly a jejich rozmnoženinami je již 
obsahově „obsazena“ autorským zákonem. 
Pro účely novely – která s autorským 
zákonem úzce souvisí - je tedy třeba najít 
pojmy, které autorský zákon nepoužívá 
nebo používá v jiném (nezaměnitelném) 
kontextu. 
Důležité je, že návrh v principu nepracuje 
s autorskými díly jako takovými (§ 2 
autorského zákona), tedy výsledky tvůrčí 
činnosti autora vyjádřenými v objektivně 
vnímatelné podobě, nýbrž 
s rozmnoženinami ve smyslu § 13 
autorského zákona; především 
s rozmnoženinami ve formě digitální. 
Nelze proto použít pojem „zveřejnění 
elektronicky“, neboť pojem „zveřejnění“ 
se vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli 
rozmnoženina) poprvé oprávněně 
zpřístupněno veřejnosti; pojem „vydání“  
se pak vztahuje k počátku oprávněného 
rozšiřování rozmnoženin (§ 4 autorského 
zákona). Pokud by ve vztahu 
k elektronickým publikacím byl použit 
pojem „zveřejnění“ či „vydání“, vlastně by 
došlo ke kolizi s  pojmoslovím a ustáleným 
výkladem § 4 autorského zákona. Jak 
uvádí např. prof. Ivo Telec v komentáři 
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elektronické publikace, protože tisk a elektronika jsou jen rozdílným 
způsobem vydání díla, ale toto vydání je jedno, proto by různé způsoby 
vydání měly sdílet stejný právní osud. Jako nejvhodnější termín se zdá 
slovo zpřístupněny či zveřejněny (zveřejnění definuje autorský zákon v § 
4 odst. 1 „prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, 
předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je 
dílo zveřejněno a dle mého názoru je to přesně to, na co má být povinný 
výtisk u elektr.publikace vázán, byl by tak vhodnější asi pojem 
zveřejnění. 
 
Slovo pořízení se objevuje v návrhu novely opakovaně v několika 
ustanoveních – pokud bude měněno, je třeba ho změnit ve více 
ustanoveních. 

k autorskému zákonu: vydání díla je 
spojeno s veřejným užitím díla 
prostřednictvím hmotného nosiče (věci), na 
němž je dílo hmotně zachyceno a nelze jej 
od něj fyzicky oddělit – což není případ 
elektronických publikací. Naznačené 
pojmoslovné rozlišení zároveň cum grano 
salis navazuje na to, že sdělováním díla 
veřejnosti v nehmotné podobě podle § 18 
autorského zákona nedochází k vyčerpání 
autorských práv, zatímco sdělováním díla 
veřejnosti v hmotné podobě podle § 14 
odst. 2 autorského zákona k vyčerpání 
autorských práv dochází. 
In margo: i autorský zákon používá pojem 
„pořízení“ ve smyslu vytvoření něčeho – 
např. databáze či rozmnoženiny díla. 
Namátkou: § 33 odst. 2 autorského zákona 
hovoří o pořízení rozmnoženiny 
architektonického díla formou stavby, 
přičemž má na mysli, že někdo 
rozmnoženinu či napodobeninu stavby 
fyzicky zhotoví, nikoli že ji pouze nabude 
do svého vlastnictví. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 
2) V návrhu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) je uvedeno, že vydavatel je 
povinen odevzdat povinný výtisk jde-li o publikaci pořízenou 
elektronicky, jíž bylo uděleno číslo……………….., nebo která  byla 
uvedena na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu. Zákon o neperiodických 
publikacích u tištěných publikací povinnost povinného výtisku vztahuje 
jen na veřejné šíření a dle § 1 odst. 1 a nerozlišuje, zda toto veřejné šíření 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Povinnost odevzdávat povinný výtisk 
elektronických publikací musí být 
omezena s využitím právně jednoznačných 
kritérií. Základním kritériem pro použití 
režimu zákona u elektronických publikací 
bude uvedení na trh v České republice 
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je za účelem zisku či nikoli. Novela tak u elektronického povinného 
výtisku zavádí povinnost povinného výtisku za odlišných podmínek, než 
je u tištěného, a to na veřejné šíření a současně uvedení na trh za účelem 
hospodářského prospěchu. 

(elektronická publikace, jež není legálně 
dostupná v České republice, nemůže být 
předmětem odevzdávkové povinnosti – to 
ostatně platí i pro publikace tištěné). 
Dalším alternativním kritériem je přidělení 
ISBN / ISMN nebo uvedení na trh za 
účelem přímého či nepřímého 
hospodářského prospěchu. Zavedení těchto 
kritérií je nezbytné – plní úkol určitého 
„filtru“ tak, aby odevzdávková povinnost 
nebyla zbytečně široká a nespadaly do ní 
publikace, které jsou pro knihovny jako 
paměťové instituce bezcenné. Zároveň 
však v důsledku zavedení těchto kritérií 
bude Národní knihovna, potažmo další 
oprávněné knihovny, získávat elektronické 
publikace, u nichž lze předpokládat určitou 
hodnotu (již implikuje například existence 
parametru ISBN). V podrobnostech 
odkazujeme na materiál RIA. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 
3) Při správních řízeních vedených krajským úřadem v souvislosti s 
porušením zákona č. 37/1995 Sb., jsou vznášeny námitky k ustanovení § 
2 odst. 1 písm. c) – uvádění adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště v 
případě fyzické osoby: 
 
Advokáti ve svých vyjádřeních k porušení cit. ustanovení uvádějí, že 
zásadně se v publikacích trvalý pobyt neuvádí, neboť identifikace 
vydavatele jménem a příjmením s dodatkem spočívajícím v obchodním 
označení vydavatelství je v České republice naprosto běžné a dostatečné. 
Trvání na zcela bezdůvodném uvádění trvalého bydliště, které s 
nakladatelstvím nijak nesouvisí, považují za neodůvodněný požadavek, 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Ohledně adresy místa trvalého pobytu: 
návrh byl upraven ve smyslu připomínek 
Ministerstva vnitra a tento údaj je třeba 
v neperiodických publikacích uvádět, a to 
především kvůli identifikaci krajské 
knihovny, která bude příjemcem 
povinného výtisku neperiodické publikace. 
Zároveň má tento údaj význam pro určení 
místní příslušnosti správního orgánu, který 
může případně ukládat sankce za porušení 
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kdy je třeba sledovat účel zákona, nikoliv pouze jeho doslovné znění. 
Máme za to, že předmětné ustanovení je zneužíváno v rámci 
konkurenčního boje mezi jednotlivými vydavatelstvími, neboť uvádění 
jména bez trvalého bydliště je zcela běžným jevem u převážné většiny 
neperiodických publikací. 
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme všechny připomínky k 
opětovnému zvážení. 

povinností podle zákona o neperiodických 
publikacích. Zde je třeba vycházet z toho, 
že vydavatelem může být i fyzická osoba, 
která není podnikatelem. Ministerstvo 
kultury nemá žádné informace o tom, že 
by stávající § 2 odst. 1 zákona o 
neperiodických publikacích byl zneužíván 
ke konkurenčnímu boji mezi vydavateli.  

Kraj Vysočina 1. Připomínka k RIA: 
Považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že není dostatečně 
rozpracována RIA.  
Je pouze povrchní a nezabývá se nejen detailněji, ale dokonce vůbec, 
nárůstem nezbytných výdajů i vyšším čerpáním zdrojů u krajů a u 
příspěvkových organizací zřizovaných vyššími územními samosprávnými 
celky. Vyšší zatížení spatřujeme jak v nových povinnostech, zvýšeném 
rozsahu shromažďování dat u krajských knihoven (nároky personální, 
nároky na prostory a k nim vázané běžné vybavení a služby, na technické 
prostředky – ICT včetně prostředků pro zprostředkování komunikace 
a datových toků, na datová úložiště, na kybernetickou bezpečnost - 
zabezpečování dat), tak v nových povinnostech u krajských úřadů (výkon 
státní správy kraji v přenesené působnosti - zpracování agendy, kontroly, 
ukládání sankcí, vymáhání, právní servis, ..., opět jde o osobní i věcné 
výdaje včetně obslužných činností). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. V jejím 
smyslu bylo  doplněno hodnocení 
dopadů regulace RIA. 
Návrh nezavádí novou působnost krajským 
úřadům; sankční ustanovení zákona o 
neperiodických publikacích nejsou 
dotčena. Vzhledem k tomu, že krajské 
knihovny již nyní běžně využívají 
elektronické dokumenty a pracují s nimi, 
nelze u nich předpokládat relevantní nárůst 
výdajů na jejich činnost. Krajské knihovny 
budou mít možnost využívat databázi 
budovanou Národní knihovnou, což je 
nesporná výhoda. Kybernetickou 
bezpečnost musí krajské knihovny řešit již 
nyní, a to s ohledem na plnění povinnosti 
podle § 4 odst. 1  písm. d) knihovního 
zákona.  

Kraj Vysočina 2. Připomínka k návrhu zákona: 
Dále považujeme za nutné upozornit na přetrvávání a prohlubování 
zcela absurdního stavu, kdy jsou vynakládány nemalé veřejné 
prostředky na mnohonásobné shromažďování, zpracovávání, 
ukládání, zabezpečování dat nenesoucích žádnou společenskokulturní 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena; nebylo možno jí vyhovět, 
neboť jde nad rámec návrhu. Kraj 
Vysočina po projednání na připomínce 
netrvá.  
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ani významnou informační hodnotu, dat, která následně nikdo 
nevyužívá, nepotřebuje, nevyhledává (nebo jen okrajově).  
Jako příklad uvádíme časopisy Žena a život, Muž a smrt, Křížovky pro 
seniory, Ostroftip aneb Sbohem, Dikobrazi, Jak uvařit čočku apod. Jen 
pouhé skladování podobných titulů si vyžaduje neustálé rozšiřování 
archivních kapacit, a to stojí nemalé veřejné prostředky. O jejich 
provozování a obsluze archivního materiálu ani nemluvě. Mnohé tituly 
jsou shromažďovány a archivovány v rámci České republiky na čtrnácti 
místech. Považujeme tuto skutečnost za příklad nesmírného plýtvání 
veřejnými prostředky. Půjde-li to takto dál, bude zanedlouho celé území 
naší malé země zabráno sklady nevyužívaných a nevyužitelných 
povinných výtisků. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní 

Předmětem návrhu je právní regulace 
zacházení s elektronickými publikacemi, 
nikoli koncepční zásahy do institutu 
povinného výtisku tištěné produkce. 
Jestliže jsou povinné výtisky určitých 
periodik pro knihovnu nepotřebné, lze je 
z knihovního fondu vyřadit postupem 
podle § 17 knihovního zákona.  

Královéhradecký 
kraj 

Zásadní připomínky 
Obecné připomínky  
Jako hlavní nedostatek návrhu vidíme to, že vydavatelé nejsou povinni 
předávat knihovnám „výtisk“ elektronických periodik a získávání 
informací je ponecháno pouze na robotickém stahování volného obsahu 
z internetu prováděném Národní knihovnou ČR (web-harvesting).  
Elektronické periodické publikace představují rozsáhlou skupinu různých 
typů dokumentů, ke kterým je potřeba přistupovat rozdílně. Nelze proto 
ve smysluplné míře nahradit odevzdávání elektronických povinných 
výtisků periodického tisku metodou sběru v elektronickém prostředí 
(web-harvestingu). 
Pokud by právní úprava odevzdávkové povinnosti byla přijata v 
předložené podobě, vedlo by to k dalším nenahraditelným ztrátám pro 
informační a kulturní dědictví České republiky. Z tohoto důvodu by bylo 
vhodné dát vydavatelům povinnost předávat knihovnám    i elektronický 
výtisk periodik. Povinnost by se vztahovala na odevzdání elektronické 
periodické publikace šířené prostřednictvím služeb informační společnosti 
s přiděleným číslem Mezinárodního číslování seriálových publikací 
(ISSN) nebo uvedené na trh v České republice za účelem získání přímého 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí zčásti vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu zčásti 
upraven, což Královéhradecký kraj 
akceptoval. 
Ohledně zpřístupnění dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu bylo 
připomínce vyhověno. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání příslušné připomínky 
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nebo nepřímého hospodářského prospěchu.  Proto v tomto smyslu 
navrhujeme do návrhu zákona začlenit též změnu zákona č. 46/2000 Sb., 
tiskového zákona. Paralelní sběr dat formou automatického sběru 
informací Národní knihovnou by měl být však zachován. 
Návrh zákona umožňuje předávat obsah databáze předaných 
elektronických výtisků neperiodických publikací dalším knihovnám, 
mimo jiné krajským knihovnám a tyto knihovny je mohou zpřístupňovat 
veřejnosti na zařízeních uvnitř knihovny (terminálech). Návrh zákona 
v nynější podobě ovšem nedává možnost takového předání knihovnám u 
obsahu sklizeného při web-harvestingu; tuto možnost dává pouze 
v prostorách Národní knihovny ČR. Navrhujeme, aby možnost 
zpřístupnění archivovaných dokumentů sklizených při web-harvestingu a 
z dodávkové povinnosti elektronických periodických publikací byla stejná 
jako u tištěné produkce, tj. byl vymezen okruh knihoven pro zpřístupnění 
digitálních dokumentů     a aby toto oprávnění náleželo též krajským 
knihovnám.   

Ministerstva vnitra.  

Královéhradecký 
kraj 

Připomínka 1 
V Části první, čl. I, bodu 1 požadujeme za nově vložené písmeno d) 
vložit další nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: 
"e) pořizuje databázi povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky veřejně šířených prostřednictvím služeb informační 
společnosti15),  
Pozn. 15) § 9 odst. 3 zákon a č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskového zákona), ve znění pozdějších předpisů." 
Poté se nově označená písmena "e) až i)" v poslední větě tohoto bodu 
nahradí písmeny "f)     až j)". 
Odůvodnění: 
Předmětem požadavku je předávat též periodické publikace pořízené 
elektronicky a šířené prostřednictvím služeb informační společnosti, jež 
jsou uváděny na veřejnost s přiděleným číslem Mezinárodního číslování 
seriálových publikací nebo jsou uváděny na trh v České republice za 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět; 
Královéhradecký kraj na připomínce 
netrvá. 
Odkazujeme na vypořádání obecné 
připomínky. 
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účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Na to 
navazuje též změna zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona – viz 
připomínka č. 3. 
Zásadní připomínka 

Královéhradecký 
kraj 

Připomínka 2 
V Části první, čl. I, bodu 2 požadujeme provést následující úpravu 
včetně poznámky pod čarou č. 7: 
"V § 9 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí: 
(3) Databáze podle odstavce 2 písm. c), d) a e) se považují za součást 
sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 
 (4) K vytěžování a zužitkování databází dle odstavce 2 písm. c), d) a e) 
jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního 
muzea v Praze, Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské 
knihovny, Městská knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze. 
 (5) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. c) zpřístupňují oprávněné 
knihovny dle odstavce 4 jednotlivcům ze strany veřejnosti 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektech a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého 
studia. Oprávněné knihovny jsou přitom povinny zamezit zhotovení 
rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části; to neplatí pro zhotovení 
tiskové rozmnoženiny prvku databáze nebo jeho části knihovnou na 
požádání v souvislosti s užitím podle tohoto odstavce; za takové 
zhotovení tiskové rozmnoženiny náleží nositeli práv odměna podle 
zvláštního právního předpisu7). 
(6) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. d) a e) zpřístupňují oprávněné 
knihovny dle odstavce 4 jednotlivcům ze strany veřejnosti 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektech a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého 
studia. Oprávněné knihovny jsou přitom povinny zamezit zhotovení 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí zčásti vyhověno a text 
návrhu zákona (ohledně zpřístupňování 
dokumentů získaných cestou web-
harvestingu) a text důvodové zprávy byly 
v jejím smyslu upraveny. V důvodové 
zprávě bylo též zdůrazněno, že možnost 
pořízení rozmnoženin v režimu autorského 
zákona není dotčena; téma není nutné řešit 
duplicitně v knihovním zákoně. 
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rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části; to neplatí pro zhotovení 
tiskové rozmnoženiny prvku databáze nebo jeho části knihovnou na 
požádání v souvislosti s užitím podle tohoto odstavce, jde-li o takovou 
část neperiodické nebo periodické publikace, jako je kapitola knihy, 
příspěvek ve sborníku, článek v časopise, celá stránka periodického tisku 
nebo samostatné vyobrazení; za takové zhotovení tiskové rozmnoženiny 
náleží nositeli práv odměna podle zvláštního právního předpisu7). 
Pozn. 7) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů." 
 
V Části první, čl. I, bodu 1 se slova „k jejímuž vytěžování a zužitkování 
jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna 
v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna pro 
nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny)" zrušují. 
Odůvodnění: 
Zakotvuje se oprávnění vybraných knihoven zpřístupňovat databáze 
získané Národní knihovnou ČR v rámci web-harvestingu a dále také 
zpřístupňovat databáze povinných výtisků periodického tisku a 
neperiodických publikací pořízených elektronicky.  
Navrhuje se umožnit zhotovení tiskové rozmnoženiny části díla pro 
účinné studium.               V Evropské unii se při posuzování vyváženosti 
práv obecně uznává význam tohoto oprávnění. 
Vypuštění textu v ustanovení § 9 odst. 2 se za písmeno d) je technickou 
úpravou, když navrhujeme toto oprávnění k vytěžování a zužitkování 
databází určitými knihovnami zakotvit do § 9 odst. 4. 
Zásadní připomínka 

Královéhradecký 
kraj 

Připomínka č. 3: 
Za část druhou návrhu zákona požadujeme zařadit novou část třetí, která 
včetně poznámky pod čarou č. 1a zní: 
"ČÁST TŘETÍ 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět; 
Královéhradecký kraj na připomínce 
netrvá. 
Odkazujeme na vypořádání obecné 
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Změna tiskového zákona  

Čl. III 
Zákon 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění 
zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.142/2012 Sb. a zákona č. 305/2013 Sb., 
se mění takto: 
1. V § 3 písmenu b) se za slovo "tisk" vkládají slova, jež včetně 
poznámky č. 1a znějí: "; u periodického tisku veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti1a) je vydavatelem fyzická 
nebo právnická osoba zajišťující jeho obsah. 
Pozn. 1a) § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů." 
2. V § 3 písmenu c) se za slovo "vydání" vkládají slova, jež znějí: 
"tiskem nebo pořízení elektronicky". 
3. V § 3 písmenu d) se za slova "hmotných rozmnoženin (výtisků) 
periodického tisku" vkládají slova, jež znějí: "nebo soubor rozmnoženin 
periodického tisku pořízených elektronicky veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti". 
4. V § 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), jež zní "e) 
pořízením periodického tisku elektronicky pořízení s dodáním na 
hmotném nosiči i bez hmotného nosiče, včetně pořízení v elektronickém 
formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením". 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 
5. V § 8 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: "[§ 3 
písm. d)]". 
6. V § 9 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 
"pořízeného tiskem nebo v případě podle písm. h) rovněž pořízeného 
elektronicky s dodáním na hmotném nosiči,". 
7. V § 9 odstavci 2 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 

připomínky. 
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"podle odstavce 1". 
8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, jenž zní: 
"(3) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání 
periodického tisku pořízeného elektronicky veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti, jemuž bylo uděleno číslo 
Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo který 
je uváděn na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu, do 7 dnů ode dne jeho vydání 
zajistit dodání povinného výtisku prostého technických ochranných 
opatření Národní knihovně České republiky. Požadavky na povinný 
výtisk a způsob jeho odevzdání podle předchozí věty stanoví standard pro 
odevzdávání povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky, který vydá Ministerstvo kultury a zveřejní jej na úřední 
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup." 
Zásadní připomínka 

Královéhradecký 
kraj 

Obecné připomínky  
Název zákona zní: 
"Z Á K O N 
ze dne ……… 2017, 
kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o 
neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon               
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů". 
Odůvodnění: 
Je nezbytné v zájmu uchování jedné z podstatných součástí informačního 
a kulturního bohatství zařadit do předkládané právní úpravy také 
povinnost předávat knihovnám stanovenou část elektronické periodické 
publikační produkce České republiky. Viz také konkrétní připomínka č. 2. 
V souvislosti s navrhovanou změnou zákona č. 46/2000 Sb. navrhujeme 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět; 
Královéhradecký kraj na připomínce 
netrvá. 
Odkazujeme na vypořádání obecné 
připomínky. 
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též úpravu názvu změnového zákona. 
Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K čl. I, bodu 1 - § 9 odst. 2 písm. c) 
Toto ustanovení podle předloženého návrhu zní: 
„(1) Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven 
vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, 
výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž 
rámci zejména 
c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování informací, které jsou 
volně dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb 
informační společnosti12), a pořizuje databázi těchto informací; při 
výkonu této činnosti má postavení poskytovatele služby informační 
společnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých 
uživatelem13),“. 
 
Navrhujeme vložit za navrhovaný text následující doplnění:  
„k vytěžování a zužitkování databáze těchto informací jsou oprávněny 
Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, 
Městská knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana a krajské knihovny,“. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava knihovního zákona zahrnuje novou funkci Národní 
knihovny ČR, a to „sběr, uchovávání a zpřístupňování informací, které 
jsou volně dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb 
informační společnosti“ včetně budování databáze těchto informací. Na 
rozdíl od databáze povinných výtisků elektronicky pořízených 
neperiodických publikací - § 9 odst. 2 písm. d) - však krajské knihovny 
nemají mít dle navrhovaného znění možnost přístupu k výše uvedené 
databázi volně dostupných informací. Lze dovodit, že navrhované znění 
úpravy znevýhodňuje obyvatele mimopražských regionů a nezaručuje 
rovný přístup k informacím.  

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven. 
 

Moravskoslezský 2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Připomínka byla projednána, 
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kraj K čl. I, bodu 2 - § 9 odst. 4 
Toto ustanovení zní:  
„(4) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. d) zpřístupňují oprávněné 
knihovny prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo 
soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení 
rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.“ 
 
Navrhujeme v textu doplnit možnost zhotovení tiskových rozmnoženin 
knihovního dokumentu nebo jeho části oprávněnou knihovnou, jde-li o 
takovou část neperiodické nebo periodické publikace, jako je kapitola 
knihy, příspěvek ve sborníku, článek v časopise, celá stránka 
periodického tisku nebo samotné vyobrazení. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava zamezuje možnost zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části, a to bez výhrad. Vzhledem k tomu, že databáze 
má sloužit výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
navrhujeme umožnit zhotovení tiskových rozmnoženin knihovního 
dokumentu nebo jeho části oprávněnou knihovnou, jde-li o takovou část 
neperiodické nebo periodické publikace, jako je kapitola knihy, příspěvek 
ve sborníku, článek v časopise, celá stránka periodického tisku nebo 
samostatné vyobrazení. Za zhotovení tiskové rozmnoženiny náleží 
nositeli práv odměna dle příslušných ustanovení autorského zákona. 
Možnost zhotovení tiskové rozmnoženiny obsahu se týká nejen databáze 
povinných výtisků elektronicky pořízených publikací, ale i databáze 
informací volně dostupných na území České republiky prostřednictvím 
služeb informační společnosti. 

vysvětlena; bylo jí vyhověno úpravou 
textu důvodové zprávy, což 
Moravskoslezský kraj akceptoval. 
V důvodové zprávě bylo zdůrazněno, že 
možnost pořízení rozmnoženin v režimu 
autorského zákona není dotčena; téma není 
nutné řešit duplicitně v knihovním zákoně. 

Moravskoslezský 
kraj 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Obecně k návrhu - Povinný výtisk elektronických periodických 
publikací 
Navrhujeme do návrhu zapracovat povinný výtisk elektronických 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena a nebylo možno jí vyhovět, 
což Moravskoslezský kraj akceptoval. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
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periodických publikací. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava opomíjí povinný výtisk elektronických periodických 
publikací. V důvodové zprávě je jako hlavní argument pro vyloučení 
periodických publikací uváděno obtížné vymezení pojmu elektronický 
periodický tisk a složitost jeho podchycení. Povinný výtisk 
elektronických periodických publikací je však možno omezit obdobným 
způsobem, jako povinný výtisk neperiodických elektronických publikací 
pouze na publikace, kterým byl přidělen standardní identifikátor 
(mezinárodní standardní číslování seriálů - ISSN) nebo které byly 
uvedeny na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu. 
 
Databázi by analogicky s databází neperiodických elektronických 
publikací pořizovala Národní knihovna ČR, k vytěžování a zužitkování 
databáze by byly oprávněny knihovny, jež jsou příjemci povinného 
výtisku tištěných periodik. 
 
Zapracování této zásadní připomínky vyžaduje změnu zákona č. 46/2000 
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání příslušné připomínky 
Ministerstva vnitra. 

Pardubický kraj Zásadní připomínka 
K části první – Změna knihovního zákona 
§ 9 odst. 2 písm. c) – Národní knihovna dle navrhované právní úpravy 
„zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování informací, které jsou 
volně dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb 
informační společnosti, a pořizuje databázi těchto informací; při výkonu 
této činnosti má postavení poskytovatele služby informační společnosti, 
jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem“. Národní 
knihovna se tedy stává výkonem této činnosti poskytovatelem služby 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven. 
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informační společnosti, což znamená ukládání informací poskytnutých 
uživatelem, následně se dle § 9 odst. 3 tato vytvořená databáze stává a 
považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního 
předpisu. Právní úprava tedy nepočítá s tím, že k informacím uložených 
v této databázi budou mít přístup jiné knihovny, tedy ani Moravská 
zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, Městská 
knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a 
krajské knihovny, které jsou však podle platných zákonů příjemci 
povinných výtisků tištěných publikací a podle navrhované právní úpravy 
budou také oprávněny k vytěžování a zužitkování databáze, která bude 
vytvářena z povinných výtisků elektronicky neperiodických publikací (viz 
navrhované znění § 9 odst. 2 písm. d) knihovního zákona). 
Výše popsané úpravy nezaručují stejný přístup k informacím pro 
knihovny výše uvedené, které budou mít přístup k povinným výtiskům 
elektronických neperiodických publikací, nikoli však k databázi informací 
volně přístupných ve výše uvedené databázi - tedy, k elektronickým 
periodickým publikacím, které budou součástí této databáze. Navrhujeme 
tedy úpravu § 9 odst. 2 písm. c) a odst. 3 knihovního zákona tak, aby v 
jejich znění byl umožněn krajským a dalším vyjmenovaným knihovnám 
přístup k databázi vytvořené metodou sběru obsahu volně přístupného 
v prostředí internetu (web-harvesting), podobně jako tomu je u databáze 
povinných výtisků elektronicky pořízených neperiodických publikací. 
Vzniklá databáze web-harvestingu  se stane archivem informací, určeným 
pro studijní a vědecké účely, a měl by být umožněn rovný přístup 
k tomuto kulturnímu dědictví z různých míst České republiky. Tento 
rovný přístup může být zajištěn prostřednictvím krajských knihoven.   

Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
1. Ke znění čl.1 bod 1 - §9, odst. 2 písm. c) (Materiál) – Zde se dle 
Důvodové zprávy zřejmě jedná o web-harvesting. Běh této služby je 
důležitý. Z oborového pohledu je ovšem zcela nevhodné pokud by se 
řešení web-harvestingu spojilo s odevzdávkou elektronických povinných 
výtisků (ePV) periodik v jakékoliv podobě. Archivování volně 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. Připomínce 
bylo zčásti vyhověno a text návrhu 
zákona byl v jejím smyslu upraven. 
Novela tiskového zákona se 
nepředpokládá. Tiskový zákon je 
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přístupných webových stránek je odlišnou věcí než povinnost odevzdávat 
povinný elektronický výtisk. Periodika šířená elektronicky mají mnoho 
variant šíření a těch, která jsou šířena zdarma je minimum a proto 
navržený způsob web-harvestingu spojeného s povinností odevzdávat 
elektronický výtisk by nutně vedl k silně omezenému počtu takto 
odevzdaných ePV periodik. Pokud tedy MK ČR vylučuje povinnost ePV 
u periodik, ať v návrhu takovou službu v žádné podobě nespojuje s web-
harvestingem, ale řeší zcela zvlášť v tiskovém zákoně (z. č. 46/2000 Sb.). 
Text písmene 2c) vůbec nepočítá s tím, že by krajské knihovny byly 
oprávněny tuto databázi zpřístupňovat registrovaným uživatelům. 
V tomto duchu je i znění návrhu v čl. 1 bod 2, §9, odst. 3. S tímto 
omezením na přístup pouze v NK ČR není možné souhlasit. 

konstruován v podstatě jen na periodický 
tisk na hmotném podkladu, tedy na 
rozmnoženiny v hmotné podobě. Není tedy 
možné jednoduchým způsobem do něj 
zahrnout elektronická periodika: tato 
materie je natolik široká, že by její 
zpracování vyžadovalo zásadní úpravu již 
samé věcné působnosti zákona přesahující 
rámec této novely. V podrobnostech 
odkazujeme na vypořádání příslušné 
připomínky Ministerstva vnitra. 
 

  Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
2. čl.I bod 1 - §9, odst. 2 písm. d)  (Materiál) – Zde je nesoulad 
v terminologii, když v písm. d) se hovoří o „vytěžování a zužitkování“ a 
v čl. 1 bod 2, §9, odst. 4 se popisuje „zpřístupnění“. Zpřístupnění by mělo 
být uvedeno již v odst. 2 písm. d) a v odst. 4 by měla být definice. 
 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
Zužitkování a vytěžování je nutno chápat i 
z hlediska knihovní licence podle § 37 
odst. 1 autorského zákona. Navrhovaný § 9 
odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona 
řeší, jak je možno nakládat 
s rozmnoženinami v rámci systému 
knihoven - které knihovny mohou využívat 
elektronické rozmnoženiny získané 
Národní knihovnou (ať přímo jako 
elektronický povinný výtisk neperiodické 
publikace nebo cestou web-harvestingu). 
Tato konstrukce vychází z § 90 autorského 
zákona. Naproti tomu navrhovaný § 9 odst. 
4 knihovního zákona řeší, s využitím § 37 
odst. 1 písm. c) autorského zákona, jakým 
způsobem mohou tzv. oprávněné knihovny 
nakládat s obsahem databáze vůči 
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veřejnosti. Jde o dva rozdílné instituty 
nakládání s dokumenty. 
Lze dodat, že povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací 
jsou (jeden každý) součástí konzervačního 
fondu knihovny a jako takové jsou 
zpřístupňovány veřejnosti, zatímco webové 
stránky získané cestou web-harvestingu 
budou brány jen jako prvky databáze, 
neboť není možné s nimi nakládat jako 
s jednotlivými knihovními dokumenty 
(není např. reálné je zahrnovat do 
přírůstkového seznamu podle vyhlášky č. 
88/2002 Sb.). Proto je v navrhovaných § 9 
odst. 3 a 4 knihovního zákona zvolena 
odlišná konstrukce. 

  Plzeňský kraj  Zásadní připomínka 
3. čl.I bod 2 - §9, odst. 4) (Materiál) – Zde je zřejmý rozpor 
při požadavku uživatelů, kteří podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona, mají možnost pořízení kopie pro soukromou potřebu. Tato 
možnost je ošetřena pro papírové vydání a měla by zůstat i u ePV 
neperiodického tisku. (viz § 37 zákona č. 121/2000 Sb.) 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a změněna na doporučující. 
V důvodové zprávě bylo zdůrazněno, že 
možnost pořízení rozmnoženin v režimu 
autorského zákona není dotčena; téma není 
nutné řešit duplicitně v knihovním zákoně. 

  Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
4. čl. II bod 2 - § 1, odst. 2, písm. c) (Materiál) – Z formulace není 
zřejmé, zda explicitně zahrnuje i texty na CD-ROM tak, jak to uvádí 
Důvodová zpráva v příslušném komentáři. 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena a změněna na doporučující. 
Důvodová zpráva byla upravena; v oblasti 
neperiodických publikací na hmotném 
nosiči nedochází ke změnám. 

 Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
5. čl. II bod 2 - § 1, odst. 2, písm. d) (Materiál) – Není zřejmé, zda se 
jedná o pořízení všech dokumentů výhradně v online podobě šířené 
prostřednictvím služeb informační společnosti (z č. 480/2004 Sb.). 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena a změněna na doporučující. 
Jedná se o pořízení všeho, co nelze 
podřadit pod negativní výčet v § 1 odst. 3 
zákona o neperiodických publikacích a co 
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je pořízeno pouze elektronicky bez 
hmotného nosiče.  

  Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
6. čl. II bod 11 - § 3, odst. 1, písm. a) – Chybí explicitní vyjádření, že 
„tisk“ zde znamená i např. CD-ROM nebo jiný hmotný nosič s digitálním 
obsahem, srv. čl. II bod 2 - §1, odst. 2, písm. c). 
 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena a změněna na doporučující. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
Odkazujeme výše – pod pojmem „tisk“ se 
rozumí, že publikace je vydána na 
jakémkoli hmotném nosiči (včetně CD-
ROM).   

Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
7. čl. II bod 11 - § 3, odst. 1, písm. b) – Domníváme se, že vymezení 
je definováno vágně na základě nepovinného ukazatele (ISBN, ISMN), 
které může vydavatel snadno obejít. Na druhou stranu vymezení z důvodu 
přímého či nepřímého hospodářského prospěchu zcela nereflektuje např. 
publikace vydané v rámci grantových projektů bez přiděleného ISBN. 
 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena a změněna na doporučující. 
Důvodová zpráva byla částečně doplněna 
ohledně kritéria ISMN. Pro přesné 
vymezení odevzdávkové povinnosti jsou 
v návrhu zvolena právně jasná kritéria – 
ISBN/ISMN a přímý či nepřímý 
hospodářský prospěch (pojmosloví 
autorského zákona). Praxe ukazuje, že 
například v rámci grantových a 
výzkumných projektů jsou publikace bez 
ISBN vydávány jen zřídka. I tyto 
publikace lze ovšem posoudit jako vydané 
za účelem hospodářského prospěchu, byť i 
třeba nepřímého. V podrobnostech 
odkazujeme na materiál RIA. 

 Středočeský kraj Zásadní připomínky 
 

Změna knihovního zákona 
 
§ 9 odst. 2 písm. c)  
Navrhovaná právní úprava povinného odevzdávání publikací veřejně 
šířených prostřednictvím služeb informační společnosti nezahrnuje 

Připomínky byly projednány, vysvětleny 
a změněny na doporučující. 
K jednotlivým připomínkám: 
Připomínka č. 1 byla vzata na vědomí a 
nebylo možno jí vyhovět. Tiskový zákon je 
konstruován v podstatě jen na periodický 
tisk na hmotném podkladu, tedy na 
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povinné odevzdávání elektronických periodických publikací. Namísto 
toho předpokládá, že periodické publikace budou archivovány metodou 
sběru obsahu volně přístupného v prostředí internetu (web-harvesting) 
prováděného podle zvolených kritérií Národní knihovnou České republiky 
a budou součástí takto vzniklé databáze.  
 
Podle navrhovaného ustanovení má Národní knihovna při výkonu této 
činnosti postavení poskytovatele služby informační společnosti, jež 
spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, a podle § 9 odst. 3 
zákona se takto vytvořená databáze považuje za součást sbírek Národní 
knihovny podle zvláštního právního předpisu. Právní úprava tedy nepočítá 
s tím, že k informacím uloženým v této databázi budou mít přístup jiné 
knihovny, tedy ani Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká 
knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Knihovna a tiskárna 
pro nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny.  
Tyto knihovny jsou však podle platných zákonů příjemci povinných 
výtisků tištěných publikací a podle navrhované právní úpravy budou také 
oprávněny k vytěžování a zužitkování databáze, která bude vytvářena z 
povinných výtisků elektronicky neperiodických publikací (viz navrhované 
znění § 9 odst. 2 písm. d) knihovního zákona). 
 
Tato právní úprava vytváří v přístupu k informacím nevyváženou situaci – 
krajské a další zmíněné knihovny budou mít přístup k povinným výtiskům 
elektronických neperiodických publikací, nikoli však k databázi 
informací, které jsou volně dostupné na území České republiky 
prostřednictvím služeb informační společnosti, tedy ani k elektronickým 
periodickým publikacím, které budou součástí této databáze. 
 
Z těchto důvodů proto navrhujeme, aby byl § 9 odst. 2 písm. c) a odst. 3 
knihovního zákona upraven tak, aby jeho znění umožňovalo krajským a 
dalším knihovnám přístup k databázi vytvořené metodou sběru obsahu 

rozmnoženiny v hmotné podobě. Není tedy 
možné jednoduchým způsobem do něj 
zahrnout elektronická periodika: tato 
materie je natolik široká, že by její 
zpracování vyžadovalo zásadní úpravu již 
samé věcné působnosti zákona přesahující 
rámec této novely. Viz vypořádání 
připomínek Ministerstva vnitra. 
K připomínce č. 2 bylo přihlédnuto a 
důvodová zpráva byla doplněna v jejím 
smyslu. Možnosti zhotovování 
rozmnoženin podle autorského zákona 
není návrhem dotčeno; u rozmnoženin 
volných děl autorskoprávní otázka 
z podstaty věci odpadá a knihovny 
s takovými rozmnoženinami mohou 
nakládat volně, v rámci svých knihovních 
řádů. 
Připomínka č. 3 byla vzata na vědomí, 
avšak nebylo možno jí vyhovět. 
Odpovědnost za obsah dokumentů nemůže 
řešit Národní knihovna – tuto odpovědnost 
nesou jiné subjekty (vydavatelé, správci 
webových stránek), a to odpovědnost 
občanskoprávní i trestněprávní. Ani dnes 
například nenesou knihovny odpovědnost 
za obsah tištěných publikací, které cestou 
povinného výtisku získávají. Z podstaty 
věci tedy není možné řešit v návrhu 
odpovědnost Národní knihovny. 
Tzv. právo být zapomenut vyplývá 
z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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volně přístupného v prostředí internetu (web-harvesting), podobně jako 
tomu je u databáze povinných výtisků elektronicky pořízených 
neperiodických publikací. Databáze vzniklá metodou web-harvestingu 
bude archivem informací, určeným pro studijní a vědecké účely, a měl by 
být umožněn rovný přístup k tomuto kulturnímu dědictví z různých míst 
České republiky, který může být zajištěn prostřednictvím krajských 
knihoven. 
Za problematické považujeme rovněž to, že získávání povinných výtisků 
elektronických periodických publikací bude zajišťováno pouze metodou 
web-harvestingu bez aktivní účasti vydavatelů. S ohledem na různé typy 
elektronických periodických publikací nebude pravděpodobně možné 
technicky zajistit, aby se obsah všech vydávaných elektronických periodik 
stal součástí příslušné databáze vytvářené Národní knihovnou. 
Z navrhovaného znění § 9 odst. 2 písm. c) knihovního zákona přímo 
vyplývá, že předmětem sběru bude jen obsah volně přístupný v prostředí 
internetu, web-harvesting tedy neumožní například ukládání 
elektronických periodických publikací chráněných heslem a  tato část 
kulturního dědictví nebude trvale archivována.  
 
Shrnujeme tedy body vyjadřující hlavní problémy, k nimž se vztahují 
námi uplatněné připomínky:  
  
1. Předložený návrh neřeší otázku odevzdávání periodik 
v elektronické podobě.  
V této souvislosti požadujeme provést příslušnou změnu tiskového 
zákona a požadujeme, aby byla odevzdávána periodika, která mají ISSN 
nebo jsou určena ke komerčnímu šíření. 
  
2. Řešíme otázku zpřístupňování odevzdaných elektronických 
publikací, které nelze řešit na základě příslušných ustanovení 
autorského zákona.  
Požadujeme zpřístupnění na místě samém s možností zhotovení tištěné 

(EU) č. 2016/679 a Národní knihovna 
musí toto právo, pokud je uplatněno, 
respektovat, a to včetně případného 
vyřazení dokumentů, které získala.   
Připomínce č. 4 bylo  vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu upraven. 
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kopie, která je omezena na tisk článku, kapitoly apod. Mělo by se to 
vztahovat jak na periodické, tak i neperiodické publikace. Platí to pro 
Národní knihovnu, krajské knihovny a Macanovu knihovnu. 
  
3. Je třeba dosáhnout toho, aby se na dokumenty 
shromažďované Webarchivem nevztahovala odpovědnost Národní 
knihovny ČR za jejich obsah, případně aby je NK ČR nemusela na 
základě individuálních požadavků původců dokumenty vyřazovat či 
likvidovat (tj. právo být zapomenut). 
 
4. Navrhujeme, aby kromě NK ČR, měly k Webarchivu přístup 
rovněž krajské knihovny a Macanova knihovna, a to v rozsahu 
zpřístupňování na místě samém s možností zhotovit tištěnou kopii pro 
uživatele. 
 

Ústecký kraj 1) K Části první, Čl. I, bod 2 návrhu 

V nově navrhovaném ustanovení § 9 odst. 4 navrhujeme text „odstavce 2 
písm. d)“ nahradit textem „odstavce 2 písm. c) a d)“.  
 
Odůvodnění:  
V případě elektronicky zveřejněných informací, získaných Národní 
knihovnou formou tzv. web-harvestingu, které není nutné ukládat ve více 
elektronických rozmnoženinách, považujeme za žádoucí, aby takovou 
databázi vytvořenou Národní knihovnou bylo umožněno vytěžovat 
stejnému okruhu vyjmenovaných knihoven jako v případě elektronicky 
zveřejněných neperiodických publikací (písm. d) ). 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena, bylo  jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven. 

Ústecký kraj 2) K Části první, Čl. I, bod 1 návrhu 

Navrhujeme v textu nově vkládaných písm. c) a d) nahradit text 
„elektronicky pořízených“ nahradit pojmem „elektronicky zveřejněných“. 
 

Připomínky č. 2 - 13 byly projednány, 
vysvětleny a nebylo možno jim vyhovět, 
což po projednání Ústecký kraj 
akceptoval a nadále na nich netrvá.  
Řada pojmů souvisejících s autorskými 
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Odůvodnění: 

 Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 

Tato připomínka je zásadní 

díly a jejich rozmnoženinami je již 
obsahově „obsazena“ autorským zákonem. 
Pro účely novely – která s autorským 
zákonem úzce souvisí - je tedy třeba najít 
pojmy, které autorský zákon nepoužívá 
nebo používá v jiném (nezaměnitelném) 
kontextu. 
Důležité je, že návrh v principu nepracuje 
s autorskými díly jako takovými (§ 2 
autorského zákona), tedy výsledky tvůrčí 
činnosti autora vyjádřenými v objektivně 
vnímatelné podobě, nýbrž 
s rozmnoženinami ve smyslu § 13 
autorského zákona; především 
s rozmnoženinami ve formě digitální. 
Nelze proto použít pojem „zveřejnění 
elektronicky“, neboť pojem „zveřejnění“ 
se vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli 
rozmnoženina) poprvé oprávněně 
zpřístupněno veřejnosti; pojem „vydání“  
se pak vztahuje k počátku oprávněného 
rozšiřování rozmnoženin (§ 4 autorského 
zákona). Pokud by ve vztahu 
k elektronickým publikacím byl použit 
pojem „zveřejnění“ či „vydání“, vlastně by 
došlo ke kolizi s  pojmoslovím a ustáleným 
výkladem § 4 autorského zákona. Jak 
uvádí např. prof. Ivo Telec v komentáři 
k autorskému zákonu: vydání díla je 
spojeno s veřejným užitím díla 
prostřednictvím hmotného nosiče (věci), na 
němž je dílo hmotně zachyceno a nelze jej 
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od něj fyzicky oddělit – což není případ 
elektronických publikací. Naznačené 
pojmoslovné rozlišení zároveň cum grano 
salis navazuje na to, že sdělováním díla 
veřejnosti v nehmotné podobě podle § 18 
autorského zákona nedochází k vyčerpání 
autorských práv, zatímco sdělováním díla 
veřejnosti v hmotné podobě podle § 14 
odst. 2 autorského zákona k vyčerpání 
autorských práv dochází. In margo: i 
autorský zákon používá pojem „pořízení“ 
ve smyslu vytvoření něčeho – např. 
databáze či rozmnoženiny díla. Namátkou: 
§ 33 odst. 2 autorského zákona hovoří o 
pořízení rozmnoženiny architektonického 
díla formou stavby, přičemž má na mysli, 
že někdo rozmnoženinu či napodobeninu 
stavby fyzicky zhotoví, nikoli že ji pouze 
nabude do svého vlastnictví. 

Ústecký kraj 3) K Části druhé, Čl. II, bod 1 návrhu 

Navrhujeme pojem „pořizovány elektronicky“ nahradit pojmem 
„zveřejňovány elektronicky“. 

 
Odůvodnění:  
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 4) K Části druhé, Čl. II, bod 2 
Navrhujeme v textu § 1 odst. 2 písm. b) text „pořídila elektronicky“ 
nahradit textem „zveřejnila elektronicky“. 
 
Odůvodnění: 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 
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Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Ústecký kraj 5) K Části druhé, Čl. II bod 2 
Navrhujeme v textu § 1 odst. 2 písm. d) nahradit pojem „ pořízením“ 
resp. „pořízení“ nahradit pojmem „zveřejněním“, resp. „zveřejnění“.  
Po námi navrhované úpravě by uvedené ustanovení znělo takto: 

„d) zveřejněním neperiodické publikace elektronicky zveřejnění bez 
hmotného nosiče, včetně zveřejnění v elektronickém formátu pro 
potřeby osob se zrakovým postižením.“ 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 6) K Části druhé, Čl. II, bod 4.   
Text „pořízené elektronicky v cizině“ nahradit textem „zveřejněné 
elektronicky v cizině“. 
 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 7) K Části druhé, Čl. II, bod 6. 
Navrhujeme text „pořízenou elektronicky“ nahradit textem „zveřejněnou 
elektronicky“. 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 8) K Části druhé, Čl. II, bod 7. 
Navrhujeme text „pořízené elektronicky“ nahradit textem „zveřejněné 
elektronicky“. 
 
Odůvodnění: 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 
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Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Ústecký kraj 9) K Části druhé, Čl. II, bod 10 
Text „pořízena elektronicky“ nahradit textem „zveřejněna elektronicky“. 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 10) K Části druhé, Čl. II, bod 11. 
Navrhujeme v § 3 odst. (1), úvodní věta, text „pořízené elektronicky“ 
nahradit textem „zveřejněné elektronicky“. 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 11) K Části druhé, Čl. II, bod 11. 
Navrhujeme v § 3 odst. 1 písm. b) text „pořízenou elektronicky“ nahradit 
textem „zveřejněnou elektronicky“. 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 12) K Části druhé, Čl. II, bod 11 
Navrhujeme v § 3 odst. 1 písm. c) text „pořízenou v elektronickém 
formátu“ nahradit textem „zveřejněnou v elektronickém formátu“. 

 
Odůvodnění: 
Viz níže společné odůvodnění připomínek 2 – 13. 
Tato připomínka je zásadní 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 

Ústecký kraj 13) K Části druhé, Čl. II, bod 11 
Navrhujeme v § 3 odst. (2) text „publikací pořízených elektronicky“ 
nahradit textem „publikací zveřejněných elektronicky“. 

Odkazujeme na vypořádání připomínky 
č. 2. 
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Společné odůvodnění pro připomínky 2) – 13):  
Pojem „pořízený elektronicky“ je z našeho pohledu logicky a sémanticky 
nesprávný. Gramaticky a pojmově inklinuje „pořízení“ spíše k „získání“ 
(úplatnému/bezplatnému) než k „vytvoření“-„vydání“, což je správný a 
původní účel změny zákona s dopadem na elektronické publikace. 
V novele je všude rozlišena podmínka toho, aby se zákon na publikace 
vztahoval a aby byla povinnost tzv. povinného výtisku dle toho, zda jde o 
tištěné či elektronické publikace. Tato podmínka je u každého typu různá, 
ačkoli smyslem novely je totožný základ vzniku povinnosti povinného 
výtisku, a to okamžik jejich vydání; dle našeho názoru tak není pro 
odlišnost podmínek dán důvod. Ustanovení § 1 odst. 1 doposud zní: „Pro 
účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny 
literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které 
jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po 
částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.“ Z tohoto ustanovení je tak 
zřejmé, že zákon váže vznik práv a povinností z něj na okamžik vydání 
publikace. Dle logického, gramatického výkladu předpisů, zejména 
autorského zákona, je „vydání“ zveřejnění publikace či knihy tím, kdo ji 
vytvořil – nakladatel, jedná se tak o zveřejnění věci tzv. originárním 
nabyvatelem věci, věc předtím neexistovala. Dle novely se zákon bude 
vztahovat na dva způsoby vydání publikace, a to tiskem, nebo 
elektronicky. Novela však dle našeho názoru nelogicky rozlišuje: - vydání 
u tištěné publikace a - pořízení u elektronické publikace. Pořízení 
znamená, že věc někdo nabyl od předcházejícího vlastníka, je to tzv. 
derivativní nabyvatel, před ním už nějaký vlastník věci byl. Nejedná se 
tak o totožný právní pojem jako vydání a fakticky to znamená jiný 
okamžik a jinou povinnou osobou, než u vydání. Povinnou osobou dle 
tohoto v případě podmínky „pořízení“ nebude ten, kdo publikaci vytvořil, 
ale ten, kdo tuto již vytvořenou publikaci od jejího vytvořitele nějakým 
způsobem získal. V tomto případě tak u elektronických publikací nebude 
mít povinnost danou zákonem ten, kdo publikaci zveřejní či zpřístupní, 
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ale až ten, kdo ji nějakým způsobem nabude a fakticky k tomuto nabytí 
nemusí nikdy dojít, původní tvořitel nemusí publikaci vůbec nikomu 
převést a pak nebude moci nikdo po nikom tento povinný výtisk 
požadovat. Z našeho pohledu zde není dán důvod pro tuto odlišnost 
povinnosti povinného výtisku u tištěné a elektronické publikace, protože 
tisk a elektronika jsou jen rozdílným způsobem vydání díla, ale toto 
vydání je jedno, proto by různé způsoby vydání měly sdílet stejný právní 
osud. Nejvhodnější alternativou se jeví slova zpřístupněny či zveřejněny 
(zveřejnění definuje autorský zákon v § 4 odst. 1 „prvním oprávněným 
veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním 
či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno“ a dle našeho názoru 
je to přesně to, na co má být povinný výtisk u elektronické publikace 
vázán. 
Tato připomínka je zásadní 

Nakladatelství 
Fraus 

Návrh zákona i jeho důvodová zpráva a zhodnocení dopadů vůbec 
nereflektují, že existuje velký počet formátů (vnitřních struktur i vnějších 
projevů) elektronických knih, zejména těch, které obsahují jakoukoli míru 
interaktivity. Aby vůbec bylo možno stanovit pracnost a nákladnost na 
straně podnikatelů (nakladatelů), musí být v prvé řadě předpokládaný 
jeden formát používaný knihovnami předem znám. Jinak není možno 
následně seriózně stanovit dopad na podnikatelské prostředí, který ve 
skutečnosti u některých formátů e-knih, hlavně interaktivních, může být 
značný – převod do jakéhokoli stanoveného jednotného formátu může být 
složitý a nákladný. Nebo se dokonce při převodu část obsahu knihy 
převodem ztratí nebo pozmění, což je z pohledu nakladatele dvakrát 
nepřijatelné: jednak to odporuje autorskému zákonu, jednak by veřejná 
prezentace takové podoby knihy v knihovně obchodně poškozovala jejího 
nakladatele (a následně i autora, pokud jeho honorář závisí na tržní 
úspěšnosti). 
Jedním z řešení je, aby zákon či vyhláška taxativně vyjmenovávaly 
formáty, u kterých se musí povinný „výtisk“ odevzdat, s tím, že tento 
seznam bude s podnikatelskou sférou projednán a budou případně u 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Ministerstvo kultury respektuje argumenty 
týkající se technické stránky problému a 
s tím souvisejícího rizika změny obsahu 
publikace v souvislosti s jejím převedením 
do některého z formátů vyjmenovaných ve 
standardu vydaným Ministerstvem kultury. 
Proto Ministerstvo kultury předpokládá, že 
při vytváření standardu a při jeho 
aktualizacích bude spolupracovat jednak 
s Národní knihovnou, jednak s nakladateli, 
a to s cílem minimalizovat administrativní 
zátěž nakladatelů jakožto podnikatelů. 
Zároveň je však nutné zajistit uchování 
psané „elektronické produkce“ do 
budoucna, a to s co možná nejmenší 
hrozbou změny obsahu publikace. 
Standard tedy vznikne ve spolupráci 

 
Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFPJ8ZP3) 



 

62 
 

formátů se složitějším převodem stanoveny i náhrady za provedení 
převodu. Zároveň, nebudou-li formáty dostatečně kompatibilní, se buď 
zcela upustí od odevzdávání povinného „výtisku“, nebo – minimálně - 
bude tento „výtisk“ smět sloužit nanejvýš jen k vědeckému bádání a 
nebude prezentován veřejnosti formou prezenční výpůjčky. 
Tato připomínka je zásadní. 

s nakladateli, bude veřejně dostupný a jeho 
účinnost bude vázána na jeho zveřejnění. 
Ministerstvo kultury hodlá zahájit práce na 
vytvoření standardu s dostatečným 
předstihem před nabytím účinnosti 
předloženého návrhu. 

Nakladatelství 
Fraus 

Návrh zákona neřeší to, že elektronické knihy běžně vycházejí od jednoho 
titulu v různých formátech, přičemž podle současných pravidel je 
každému „vydání“ v odlišném formátu přidělováno odlišné ISBN. 
Vzhledem k odlišnosti formátů se i obsah jednotlivých „vydání“ skutečně 
může lišit. Samotný zákon se tím vůbec nezabývá, důvodová zpráva 
zmiňuje odlišení knih podle ISBN. Znamená to tedy, že by se povinný 
„výtisk“ elektronické knihy vydané a prodávané ve více formátech 
odevzdával od každého formátu zvlášť? Nebo – kdo a jak určí, které 
knihy jsou stejné a stačí odevzdat data v jednotném formátu jen jednou?? 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Z hlediska uchovávání psané produkce 
(tištěné i elektronické) je vhodné její 
uchovávání ve všech podobách, v nichž 
konkrétní titul (rozmnoženina) v dané době 
vznikl a byl zpřístupněn veřejnosti, mimo 
jiné proto, že podoba tištěné a elektronické 
rozmnoženiny se mohou lišit. Pokud jde o 
elektronickou publikaci, bude odevzdávána 
v jednom z formátů připuštěných 
standardem vydaným Ministerstvem 
kultury, nikoli tedy ve všech takto 
možných formátech – nakladatel tedy 
odevzdá elektronickou publikaci pouze 
v jednom formátu, takže jeho 
administrativní zátěž bude zanedbatelná. 
Předpokládá se odevzdávání 
elektronických publikací Národní knihovně 
prostřednictvím webového rozhraní. 

Nakladatelství 
Fraus 

Pokud knihovny – soudě dle jejich vztahu k návrhu zákona – jsou 
schopny rutinně pracovat s elektronickými knihami, nabízí se možnost 
rovnou novelizovat zákon o NPP a knihovní zákon tak, že přestane 
vyvlastňování papírových knih bez náhrady (zahrnující mj. i zasílání 
povinných výtisků vyjmenovaným knihovnám na vlastní náklady 
nakladatele) a bude zavedeno odevzdávání povinných „výtisků“ 
papírových knih pro potřebu knihoven a archivace pouze v podobě 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Knihovny jsou sice schopny pracovat 
s elektronickými publikacemi, avšak 
z hlediska uchovávání psané produkce je 
nutné uchovávat na více místech i 
publikace tištěné, na hmotném nosiči. Není 
tedy možné upustit od odevzdávání 
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elektronické (v PDF formátu) a pouze on-line cestou – samozřejmě 
s patřičnými pravidly o jejich ochraně knihovnami před neautorizovaným 
rozmnožováním, rozšiřováním a poskytováním po sítích. 

povinného výtisku neperiodických 
publikací a periodického tisku v analogové 
podobě, ostatně s ohledem na vývoj IT 
technologií lze konstatovat, že tištěná 
produkce (ve smyslu: na papíru) je 
v podstatě dosud nenahraditelná. Stejně tak 
je zřejmé, in margo, že nejlepší a pro 
uchování do budoucna nejvhodnější 
fotografickou technikou je klasická 
černobílá fotografie.   

Nakladatelství 
Fraus 

Zákon je nezbytné předložit spolu s prováděcím předpisem stanovícím 
formát, ve kterém se povinné „výtisky“ elektronických knih budou muset 
odevzdávat. Před předložením zákona je nutno tento formát projednat 
s nakladateli. 
Dále je třeba před předložením návrhu stanovit, na které formáty 
elektronických knih se bude odevzdávání povinného  „výtisku“ vztahovat 
a u každého jednotlivého formátu projednat s nakladateli proveditelnost a 
případně nákladnost jeho převodu a eventuálně (pokud by měl  
v zákonu/vyhlášce být) stanovit kompenzaci za převedení a odevzdání a 
případně i stanovit přípustný rozsah prezentace knihy v knihovně 
(pozměněnou ji nelze prezentovat veřejnosti). 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Tvrzení v analýze dopadů, že dopad zákona na podnikatelskou sféru je 
zanedbatelný, není pravdivé. Ve skutečnosti může být dopad na některé 
podnikatele (v závislosti na tom, jaký formát pro své e-knihy zvolili či 
vytvořili) značný a s ohledem na nízkou ziskovost odvětví a zároveň na 
jeho společensko-kulturní význam velmi negativní. 
Navíc hrozí i nesoulad s autorským zákonem i s pravidly obchodní 
soutěže v případě, že dílo bude převodem do „knihovního“ formátu 
pozměněno či redukováno. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Odkazujeme na vypořádání výše 
uvedených připomínek. S ohledem na 
rychlý rozvoj IT technologií není vhodná 
forma právního předpisu. Ministerstvo 
kultury musí být schopno operativně 
reagovat na potřeby knihoven v oblasti 
formátů odevzdávaných dokumentů, což 
umožňuje standard (který bude všeobecně 
dostupný), zatímco právní předpis 
s ohledem na stanovené náležitosti 
legislativního procesu při jeho vydání a 
jeho změnách takovou flexibilitu 
neumožňuje. Standard bude řešit pouze 
technickou stránku věci, tedy druhy 
formátů, velikost souborů apod., a to 
s respektem k autorskoprávním aspektům 
problému.  

Konfederace Obecné připomínky Připomínka byla se zástupcem KZPS 
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zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

1. Ministerstvo kultury, jako předkladatel návrhu právní úpravy 
povinného odevzdávání publikací veřejně šířených prostřednictvím služeb 
informační společnosti, výslovně paušálně vylučuje z předmětu úpravy 
periodické publikace, a to na základě věcně nesprávných důvodů.  
Předkladatel ve zdůvodnění tohoto postupu uvádí v zásadě argumenty, jež 
se vztahují na tzv. dynamické informační zdroje (tj. informační 
dokumenty, jež i po svém prvotním uvedení na veřejnost v prostředí 
komunikačních sítí více či méně průběžně mění svou podobu). Avšak 
odevzdávkovou povinnost lze obdobně produktivně, jak se to činí 
u vymezení předmětu právní úpravy ve vztahu k neperiodickým 
publikacím, omezit na povinnost odevzdat elektronické periodické 
publikace šířené prostřednictvím služeb informační společnosti 
s přiděleným číslem Mezinárodního číslování seriálových publikací 
(ISSN) nebo uvedené na trh v České republice za účelem získání přímého 
nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Pokud jsou v zahraničí již 
dodávková povinnost k publikacím veřejně šířeným prostřednictvím 
služeb informační společnosti (on-line), resp. jejich povinné uložení 
alternativním způsobem legislativně zakotveny, pak periodické publikace 
vylučovány nejsou. Navrhovaná úprava předpokládající omezení 
předmětu dodávkové povinnosti jen na publikace s přiděleným číslem 
mezinárodního číslování a na publikace uvedené na trh v České republice 
za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, jak je to 
obsaženo v posuzovaném návrhu ve vztahu k neperiodickým publikacím 
pořízeným elektronicky (a požadované doplnění periodických publikací 
do právní úpravy jen respektuje zvolený přístup), navíc s úplným 
vyloučením kvalitativně podstatného segmentu periodických publikací, je 
v mezinárodním srovnání ojedinělá. 
Elektronické periodické publikace představují rozsáhlou skupinu různých 
typů dokumentů, ke kterým je potřeba přistupovat rozdílně. Nelze ve 
smysluplné míře nahradit odevzdávání elektronických povinných výtisků 
periodického tisku v elektronickém prostředí metodou sběru (web-
harvestingu), zejména proto, že: 

opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. Proto 
Ministerstvo kultury zvolilo cestu alespoň 
legislativního ukotvení web-harvestingu 
formou novelizace knihovního zákona. 
Problémy lze shrnout, a to i s odkazem na 
vypořádání příslušné připomínky 
Ministerstva vnitra, zhruba následovně: (1) 
vymezení elektronického periodika včetně 
formulace kritérií, jaká periodika mají být 
odevzdávána, a to i s ohledem na četnost 
vycházejících titulů ve vztahu ke 
kapacitám úložišť knihoven, (2) posouzení 
toho, jaké stávající povinnosti zavedené 
vydavatelům tištěných periodik lze či nelze 
vztáhnout na vydavatele periodik 
elektronických (včetně evidence 
Ministerstvem kultury podle § 7 tiskového 
zákona), (3) reálná uplatnitelnost práva na 
odpověď, dodatečné sdělení a doplňující 
informace podle § 10 a násl. tiskového 
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• mnoho elektronických periodických publikací je za tzv. paywall 
(je nutné předplatné a přihlášení k zobrazení obsahu; např. předplatitelská 
databáze MFDnes), případně je vybavena jiným, byť i bezúplatným 
technickým prostředkem ochrany; 
• ne všechna elektronická periodika nutně musejí mít vlastní 
webové stránky, na kterých jsou zveřejňována. Mohou být publikována 
pouze v rámci specializovaných oborových databází. 
Toto jsou případy, u kterých automatizovaný sběr (web-harvestingu) není 
použitelná metoda, protože harvestery (stroje pro sběr dat) mohou sbírat 
pouze webové stránky dostupné na otevřeném Internetu a do 
zabezpečených sekcí se nedostanou kvůli nutnosti uživatelské interakce 
(přihlášení, registrace atd.). Z technického hlediska a z důvodu vysokých 
nároků na výpočetní a lidské zdroje nelze archivovat nová vydání 
elektronických periodik v čase jejich vydání, jinak by si to vyžádalo další 
vysoké náklady. 
Pokud by právní úprava odevzdávkové povinnosti byla přijata v 
předložené podobě, vedlo by to k dalším nenahraditelným ztrátám pro 
informační a kulturní dědictví České republiky, neboť právě statické 
periodické elektronické publikace, které jsou analogické tištěným 
periodikům (i když mohou obsahovat technické prvky jdoucí za rámec 
možností reprografie) představují kvalitativně podstatný segment 
publikační produkce v České republice. Přitom zamezení dalším ztrátám v 
této oblasti je základní motivací předkládaného návrhu. 
Naléhavě požadujeme, aby Vláda České republiky a následně 
Ministerstvo kultury jako předkladatel návrhu přehodnotily podobu 
předloženého návrhu a odevzdávkovou povinnost vztáhly rovněž na 
elektronické periodické publikace, a sice takové, jež lze alternativně (tj. 
vedle uvedených formálních kritérií) vymezit jako publikace se statickým, 
neměnným obsahem (na které se tudíž nevztahují důvody udávané 
v předkládaném návrhu jako ty základní, proč není možné upravit tiskový 
zákon č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdobně jako zákon 
č. 37/1995 Sb. tak, aby mohl sloužit jako právní základ pro odevzdávání 

zákona v elektronických periodikách, (4) 
rozvoj technologií a množství periodik 
majících velmi rozličnou úroveň a 
informační hodnotu. 
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periodických publikací pořízených elektronicky a šířené prostřednictvím 
služeb informační společnosti). 
Pro ilustraci přikládáme (viz Příloha 1) rovněž přehled o právních 
předpisech o odevzdávání, resp. ukládání elektronických periodik 
šířených on-line v některých zemích (nejen v Evropské unii). 
Viz také konkrétní připomínky č. 1, 3 a 5. 
Zásadní připomínka  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

2. Zpřístupňování odevzdaných elektronických publikací Národní 
knihovnou ČR (dále Národní knihovnou nebo jen NKČR), a to jak přímo 
jejím uživatelům na místě, tak zvláště zprostředkované zpřístupňování 
uživatelům knihoven, jež jsou příjemkyněmi povinných výtisků publikací 
na hmotných nosičích dle dosavadní právní úpravy, je nezbytné podřídit 
režimu upravenému tímto zvláštním právním předpisem. Důvodem pro 
takovou úpravu je jednak to, že zejména zpřístupňování elektronických 
publikací uživatelům dalších oprávněných knihoven (což navazuje na 
dosavadní právní úpravu institutu "povinného výtisku") není zásadně 
možné na základě zákonné licence v rámci autorského zákona (tj. pro 
předmětné zpřístupňování by bylo nezbytné získat smluvní licenci, což by 
bylo jednak v měřítku vztahujícím se na celou produkci neproveditelné, 
jednak by kladlo značné finanční nároky na licenční poplatky), jednak 
může být znemožněno možným vývojem nadnárodního autorského práva 
(viz aktuální návrh Evropské komise na směrnici o autorském právu v 
jednotném digitálním trhu, kde se rýsuje možnost omezení použitelnosti 
rozšířené kolektivní správy pouze na předměty ochrany nedostupné na 
trhu, nebo dokonce řízení před Soudním dvorem Evropské unie ve věci C-
301/15 MarcSoulier, Sara Doke proti Ministre de la Culture et de la 
Communication, Premierministre, jež by mohlo vést, pokud by Soudní 
dvůr honoroval stanovisko generálního advokáta M. Watheleta, ke zrušení 
rozšířené kolektivní správy jako prostředku vypořádání autorských práv). 

Pro ilustraci váhy uvedeného argumentu lze uvést příklad právní úpravy 
předmětného institutu ve Spojeném království Velké Británie a Severního 
Irska, tedy v jurisdikci mimořádně dbalé práva duševního vlastnictví, kde 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
Ministerstvo kultury je toho názoru, že 
navrhovaná právní úprava není v rozporu 
s autorským zákonem a jeho aktuálně 
připravovanou novelou (ostatně autorský 
zákon je rovněž v gesci Ministerstva 
kultury). Návrh představuje zvláštní právní 
úpravu oproti obecné úpravě autorského 
zákona a řeší pouze rozsah odevzdávkové 
povinnosti elektronických neperiodických 
publikací a web-harvesting, přičemž 
zpřístupňování získaných dokumentů bude 
podléhat režimu autorského zákona, 
s vazbou na povinnosti vyplývající 
z knihovního zákona. Pokud by tomu tak 
nebylo, to jest pokud by byly zavedeny ve 
dvou zákonech dva různé režimy 
zpřístupňování (aniž by mezi těmito 
zákony byl důsledně zaveden princip 
subsidiarity), docházelo by k aplikačním 
problémům. Ministerstvo kultury proto 
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zpřístupňování odevzdaných, resp. uložených elektronických publikací je 
cele podřízeno právním předpisům správního práva [Legal Deposit 
LibrariesAct 2003. 2003 c. 28. + TheLegal Deposit Libraries (Non-Print 
Works) Regulations 2013. 2013 c. 777]- jak obdobně požadujeme v této 
připomínce. 

Zásadní připomínka  

nepovažuje celkovou samostatnou zvláštní 
úpravu zpřístupňování za koncepčně 
vhodnou - v případě, že by zpřístupňování 
elektronických publikací bylo podřízeno 
zvláštnímu předpisu (knihovnímu zákonu), 
pak by zpřístupňování děl knihovnami 
probíhalo vlastně ve dvou různých 
právních režimech: v režimu autorského 
zákona a v režimu jiné právní úpravy. To 
by v praxi působilo problémy. 
Řízení před Soudním dvorem Evropské 
unie, které připomínka zmiňuje, se týká děl 
nedostupných na trhu, nikoli tedy přímo 
problematiky, kterou řeší předložený 
návrh.  
Ke zmiňované úpravě zpřístupňování 
odevzdaných elektronických publikací ve 
Spojeném království Velké Británie a 
Severního Irska je nutno zdůraznit, že 
úprava výjimek z autorského práva v tomto 
státě je odlišná od české právní úpravy (již 
s ohledem na rozdíl mezi principy 
anglosaského a kontinentálního práva) a 
není možné ji bez dalšího převzít. 
Možnost pořízení tiskového výstupu je 
stanovena v § 37 autorského zákona, není 
třeba zavádět duplicitně do návrhu; bylo 
zdůrazněno v důvodové zprávě. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

3. Elektronická kniha představuje licencovaný produkt, jehož pojmovým 
znakem je skutečnost, že existuje bez hmotného substrátu, na němž by byl 
zaznamenán. Licenční smlouvy mezi autorem a nakladatelem ve vztahu 
k jednotlivým elektronickým knihám jsou standardně uzavírány na dobu 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
KZPS vzala na vědomí. 
Licenční smlouva podle zákona č. 89/2012 
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určitou. Po uplynutí dohodnuté doby, na kterou byla licence k příslušné 
elektronické knize nakladateli poskytnuta, pozbývá nakladatel oprávnění 
elektronickou knihu šířit a je povinen zajistit, aby předmětná elektronická 
kniha nadále nebyla žádným způsobem dostupná (např. ke stažení 
prostřednictvím některého z distributorů), neboť s ohledem na shora 
uvedenou specifickou povahu elektronických knih nedochází bez dalšího 
udělením individuální licence k elektronické knize k vyčerpání 
majetkových práv autorských. Skutečnost, že příslušná rozmnoženina 
elektronické knihy by byla prostřednictvím navrhované databáze 
přístupná veřejnosti i po uplynutí doby, na kterou byla licence nakladateli 
udělena, by znamenala zásadní porušení licenčních podmínek ze strany 
nakladatele, a tím rovněž významný zásah do majetkových práv 
autorských. 
Zásadní připomínka  

Sb., občanský zákoník, je uzavírána 
v rámci smluvní volnosti mezi dvěma 
smluvními stranami, které si její obsah 
mohou určit ve vzájemném konsensu. 
Povinnost odevzdávat povinný výtisk (ať 
tištěné, nebo elektronické publikace) je na 
tomto smluvním principu nezávislá; jde o 
povinnost veřejnoprávní, sloužící 
k naplnění veřejného zájmu na ochraně 
psaného kulturního dědictví. Skutečnost, 
že v některých případech jsou tyto licenční 
smlouvy uzavírány na dobu určitou, je vůči 
veřejnoprávní úpravě, která stanoví 
nakladateli povinnost odevzdat 
jednorázově povinný výtisk, irelevantní (§ 
1 odst. 1 in fine občanského zákoníku) a 
plnění zákonem stanovené povinnosti 
nemůže být nakladateli k tíži. Nakladatel 
navíc tuto povinnost splní v době, kdy ke 
knize (publikaci) práva má (neboť jinak by 
ji ani nemohl vydat jako rozmnoženinu 
autorského díla), a následně bude kniha 
v režimu povinného výtisku. Shodný 
princip se již nyní může uplatnit u 
tištěných knih: jestliže je licenční smlouva 
mezi autorem a nakladatelem uzavřena na 
dobu určitou, nic to nemění na povinnosti 
nakladatele odevzdat povinný výtisk a na 
povinnosti knihoven jej uchovávat 
v konzervačním fondu. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 

4. S ohledem na stávající právní úpravu je třeba na elektronickou knihu 
nahlížet v kontextu celého právního řádu, včetně zákona č. 234/2004 Sb., 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
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a podnikatelských 
svazů ČR 

o dani z přidané hodnoty, a souvisejících předpisů na úrovni Evropské 
Unie jako na elektronicky poskytovanou službu, nikoliv jako na přímou 
obdobu klasické tištěné knihy. Zjevnou rozdílnost obou forem, která se 
promítá i do přístupu zákonodárce, zdůrazňuje též skutečnost, že zatímco 
tištěné knihy jsou zařazeny do druhé snížené sazby daně z přidané 
hodnoty, na elektronické knihy jakožto elektronicky poskytovanou službu 
se uplatní základní sazba. Z uvedeného důvodu proto nelze nekoncepčně 
přikročit ke změně přístupu k elektronickým knihám pouze v rámci 
jednoho právního odvětví, zatímco v ostatních odvětvích zůstane 
zachován status quo.  
Zařazení tištěných knih do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty 
pak lze chápat též jako částečnou kompenzaci za povinnosti související 
s odevzdáváním povinných výtisků a zdůraznění zásadní role, kterou 
tištěné knihy zastávají v souvislosti s uchováváním kulturního bohatství. 
Nad rámec shora uvedených skutečností se lze dále domnívat, že uložení 
povinnosti odevzdávat povinný „výtisk“ elektronické knihy za 
současného ponechání elektronických knih ve stávající sazbě daně 
z přidané hodnoty (odlišné od tištěných knih) by znamenalo v rozporu 
s ústavními požadavky přiměřenosti a rovnosti významný zásah do 
autorských práv majetkových, když by kromě stávajícího zařazení 
elektronických knih v základní sazbě daně z přidané hodnoty byli nositelé 
práv zatíženi povinnostmi doposud spojenými výhradně s vydáváním 
tištěných knih (zařazených do druhé snížené sazby DPH), a nad jejich 
rámec by povinné „výtisky“ elektronických knih byly (na rozdíl od 
tištěných knih) zpřístupňovány veřejnosti v příslušných knihovnách. 
Vzhledem k charakteru elektronické knihy jakožto elektronicky 
poskytované služby pak v žádném jiném odvětví neexistuje paralela 
navrhované povinnosti k odevzdávání povinných „výtisků“ - uvedená 
povinnost se nevztahuje např. na počítačové programy ani hudbu 
v elektronické podobě, přestože jsou svou formou obdobné elektronickým 
knihám. 
Zásadní připomínka  

náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
Připomínka jde nad rámec návrhu. 
Novelou knihovního zákona a zákona o 
neperiodických publikacích není možné 
řešit výši sazeb DPH, tu řeší zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (v gesci 
Ministerstva financí). Návrh svým 
obsahem nikterak nesouvisí 
s problematikou DPH. 
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

5. Navrhovaná právní úprava rovněž svým rozsahem zcela přesahuje 
základní účel existence institutu povinného výtisku, spočívající 
v uchovávání kulturního bohatství archivací knih vydaných na území 
České republiky. Pojmovým znakem povinného výtisku tištěné knihy je 
jeho použití pro konzervační, bibliografické a vědecké účely; povinný 
výtisk tištěné knihy tak zásadně neslouží k jeho poskytování běžným 
čtenářům formou výpůjček v řadě knihoven. V případě navrhované právní 
úpravy by pak databáze povinných „výtisků“ elektronických knih měla 
být dostupná i z krajských knihoven. Databáze takto získaných 
elektronických knih by tak byla zpřístupňována z více než trojnásobného 
(!) počtu knihoven, než jakému jsou v současné době pouze odevzdávány 
povinné výtisky tištěných knih. Navrhovaná úprava proto - i 
s odhlédnutím od věcných argumentů specifikovaných v předchozích 
připomínkách - jde vysoce nad rámec samotného účelu odevzdávání a 
uchovávání povinných výtisků tištěných knih a znamená neodůvodněný a 
nepřiměřený zásah do autorských práv, jehož intenzita je výrazně vyšší 
než v případě stávající povinnosti k odevzdávání povinných výtisků 
tištěných knih. Oprávněné subjekty (knihovny), které by měly k databázi 
povinných „výtisků“ elektronických knih přístup, by pak jen velmi 
obtížně byly schopné zajistit, aby se předmětné elektronické knihy 
nešířily dál a neseznamovaly se s jejich obsahem i neoprávněné subjekty 
(zkušenosti z tuzemské i zahraniční praxe ukazují, že právě tento bod je 
z dlouhodobého hlediska potenciálně nejvíce problematický).  
Zásadní připomínka  

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
KZPS vzala na vědomí. 
Účelem povinného výtisku je primárně 
uchovávání psané produkce pro budoucí 
generace, avšak také jeho zpřístupňování 
veřejnosti odborné i laické. Bez možnosti 
zpřístupnění by vlastně institut povinného 
výtisku neměl plnohodnotný smysl. Již 
v současné době platí, že knihovní 
dokumenty, jež jsou součástí 
konzervačního fondu, mohou být 
zpřístupněny cestou meziknihovních 
služeb (§ 14 knihovního zákona) 
v podstatě v kterékoli knihovně zapsané 
v evidenci knihoven. Návrh tedy nepřináší 
oproti stávající úpravě podstatnou 
systémovou změnu. Oprávněné knihovny 
ponesou povinnost zamezit pořízení 
elektronické rozmnoženiny – nejde o 
novou konstrukci, tato úprava je již ve 
stávajícím § 37 odst. 1 autorského zákona 
a knihovny jsou schopny tuto povinnost 
plnit. Nelze srovnávat počet knihoven, 
jimž je odevzdáván povinný výtisk, 
s počtem knihoven, jimž může (ba podle 
současné úpravy musí) být povinný výtisk 
poskytnut. Kromě toho návrh stanoví 
taxativním výčtem, kterým knihovnám 
bude Národní knihovna smět poskytnout 
elektronickou publikaci.   
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

6. Pouze na okraj a nad rámec shora uvedeného pak je třeba uvést, že 
navrhovaná právní úprava ani připojená důvodová zpráva žádným 
způsobem neodrážejí skutečnost, že elektronické knihy jsou v současné 
době vydávány v řadě formátů, lišících se vzájemně strukturou i vnějšími 
projevy, včetně interaktivních elektronických knih. V rozporu s tvrzeními 
uvedenými ve zprávě RIA proto nelze stanovit odhad předpokládaných 
nákladů vznikajících povinným subjektům v souvislosti s odevzdáváním 
povinného „výtisku“ elektronické knihy, není-li předem znám formát, 
v němž by elektronické knihy měly být odevzdávány (lze se nadto 
domnívat, že formát pro odevzdávání povinného „výtisku“ elektronických 
knih by měl být stanoven v prováděcí vyhlášce k předmětnému zákonu, 
nikoliv navrhovanou formou standardu, aby byla zajištěna možnost 
řádného projednání případných návrhů).  
S ohledem na značnou variabilitu formátů a různou míru interaktivity 
elektronických knih by v souvislosti s převodem elektronické knihy do 
formátu stanoveného pro odevzdávání povinných výtisků mohlo na straně 
povinných subjektů dojít ke vzniku značných nákladů. Případná změna 
formátu rovněž může vést ke ztrátě nebo pozměnění obsahu elektronické 
knihy, případně k jejímu znehodnocení (zejména ve věci interaktivních 
elektronických knih). Zpřístupnění takto pozměněných elektronických 
knih veřejnosti prostřednictvím navrhované databáze by proto bylo 
v zásadním rozporu se zájmem na ochraně autorských práv (prezentace 
výrazně pozměněného, resp. znehodnoceného díla) a s oprávněnými 
hospodářskými zájmy zainteresovaných subjektů. 
Zásadní připomínka  

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
KZPS vzala na vědomí. 
Předpokládá se, že výčet formátů, v nichž 
budou elektronické knihy odevzdávány, 
stanoví Ministerstvo kultury formou 
standardu, který zpracuje ve spolupráci 
s Národní knihovnou a podle potřeby ve 
spolupráci s nakladateli – tak, aby právě 
nedošlo ke znehodnocení (nežádoucímu 
pozměnění) díla, resp. jeho rozmnoženiny. 
S ohledem na rychlý rozvoj IT technologií 
není vhodná forma právního předpisu, byť 
jen vyhlášky Ministerstva kultury. 
Ministerstvo kultury musí být schopno 
operativně reagovat na potřeby knihoven i 
nakladatelů v oblasti formátů 
odevzdávaných dokumentů - což umožňuje 
standard (který bude všeobecně dostupný), 
zatímco právní předpis s ohledem na 
stanovené náležitosti legislativního procesu 
při jeho vydání a změnách takovou 
flexibilitu neumožňuje. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

7. Skutečnost, že jeden titul elektronické knihy vydaný ve více formátech 
je pro každý z formátů opatřen odlišným ISBN, by dle znění navrhované 
právní úpravy založila povinnost odevzdat povinný „výtisk“ každého 
z formátů bez ohledu na jejich obsahovou shodnost, resp. podobnost. 
Navrhovaná právní úprava pak dále zcela opomíjí skutečnost, že 
předmětný titul může být (a často bývá) vydán v tištěné i elektronické 
formě. Uvedené by mohlo vést k absurdní situaci, v níž by nakladatel 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
KZPS vzala na vědomí. 
Z hlediska uchovávání psané produkce je 
vhodné její uchovávání ve všech 
podobách, v nichž konkrétní titul 
(rozmnoženina) v dané době vznikl, mimo 
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odevzdával povinný výtisk téhož titulu několikrát - v tištěné formě, a dále 
v několika formátech elektronické knihy. Tato skutečnost by pak sama o 
sobě byla jednoznačně nad rámec samotného účelu uchovávání 
odevzdaných povinných výtisků a znamenala nepřiměřené zatížení 
povinných subjektů.   
Zásadní připomínka  

jiné proto, že podoba tištěné a elektronické 
rozmnoženiny se mohou lišit. Pokud jde o 
elektronickou publikaci, bude odevzdávána 
v jednom z formátů připuštěných 
standardem vydaným Ministerstvem 
kultury, nikoli tedy ve všech takto 
možných formátech – nakladatel tedy 
odevzdá elektronickou publikaci pouze 
v jednom formátu, takže jeho 
administrativní zátěž bude zanedbatelná 
Předpokládá se odevzdávání 
elektronických publikací Národní knihovně 
prostřednictvím webového rozhraní. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

8. Považujeme za nepřijatelné, aby vztah Národní knihovny k jedné 
(nové) části jejího fondu – databázi archivu webu – byl kvalifikován jako 
postavení (byť i ve smyslu omezení odpovědnosti za obsah) poskytovatele 
služby informační společnosti, jež spočívá v ukládání informací 
poskytnutých uživatelem (ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti). 
Pro paměťovou instituci obecně a národní knihovnu zvláště je nepřijatelné 
relativizovat zařazení knihovního dokumentu, resp. jeho části (prvku 
databáze), do fondu, a zvláště do konzervačního fondu, knihovny, ať už 
by šlo o omezení ve smyslu majetkového vztahu nebo ve smyslu 
odpovědnosti za zpřístupňovaný obsah. 
Postrádá to navíc i reálného významu, neboť předpis předpokládá 
zpřístupňování obsahu databáze jen prostřednictvím vyhrazených 
terminálů v oprávněných knihovnách na místě samém.  
Toto ustanovení je třeba z návrhu novely zákona vyjmout i s ohledem na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Toto nařízení v době své 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
V návrhu zákona byl sjednocen výčet 
knihoven oprávněných vytěžovat a 
zužitkovávat databázi (1) dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu, (2) 
dokumentů získaných jako povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. 
Zařazování neperiodických publikací, jež 
knihovna získá, do knihovního fondu 
(konzervačního či jiného), není návrhem 
nikterak dotčeno. K žádné relativizaci ve 
smyslu připomínky tedy nedochází.  
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účinnosti bude umožňovat subjektům osobních údajů – přes vynětí 
paměťových institucí z obecného režimu – požadovat za určitých 
okolností likvidaci osobních údajů uložených u těchto institucí, tj. rovněž 
webových stránek uložených v archivu webu. 
Vedle toho v předmětném ohledu není zásadní odlišnost mezi 
"klasickými" (tištěnými) knihovními dokumenty a dokumenty získanými 
cestou web harvestingu a uchovávanými a zpřístupňovanými 
oprávněnými knihovnami podle předkládané právní úpravy. Především 
jde o obsahy uvedené na veřejnost svými původci. Jako u tradičních 
médií, může dojít ke zneužití média Internetu, ale právě vzhledem k tomu 
se počítá, v souladu se soudobými zásadami ochrany soukromí a osobních 
údajů, s omezením zpřístupňování jen na terminály v knihovnách-
tradičních příjemkyních povinných výtisků, bez možnosti elektronicky 
obsah komunikovat dále. Jak se ovšem uvádí v obecné připomínce č. 9 a 
konkrétní připomínce č. 4, předkládáme požadavek na zakotvení možnosti 
zhotovit tiskovou rozmnoženinu knihovnou na požádání uživatelem – 
prostředí Internetu je především zdrojem pozitivního obsahu. A rovněž v 
tomto ohledu jde o obdobu užití při půjčování na místě samém. Vzhledem 
k tomu, že jde o obsahy původně vystavené na otevřeném Internetu a 
pravděpodobně již nedostupné, nenavrhuje se omezení rozsahu zhotovené 
rozmnoženiny. Za její zhotovení se zakotvuje náhradní odměna, jak ji 
stanovuje autorský zákon. 
Není nám znám právní předpis z jiné jurisdikce, jenž by ve vztahu ke 
knihovnám obsahoval ustanovení obdobné tomu, jaké je předmětem této 
připomínky. Naopak, pokud jednotlivé právní předpisy obsahují 
ustanovení z tohoto okruhu, pak jde o vynětí knihovny z povinnosti zničit 
dokument, jehož veřejné šíření bylo zakázáno rozsudkem soudu 
(nejnověji Estonsko). 
Zásadní připomínka  

Pokud jde o odpovědnost za obsah 
získaných dokumentů, nemůže ji řešit 
Národní knihovna – tuto odpovědnost 
nesou jiné subjekty (vydavatelé, správci 
webových stránek). Ani dnes například 
nenesou knihovny odpovědnost za obsah 
tištěných publikací, které cestou povinného 
výtisku získávají. Z podstaty věci tedy není 
možné řešit v návrhu odpovědnost Národní 
knihovny. 
Možnost pořízení tištěné rozmnoženiny 
vyplývá z § 37 autorského zákona a není 
návrhem nijak dotčena.  
Tzv. právo být zapomenut vyplývající 
z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 musí Národní knihovna, 
pokud je uplatněno, respektovat, a to 
včetně případného vyřazení dokumentů, 
které získala.   
 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

9. Ustanovení o zpřístupňování povinných výtisků pořízených 
elektronicky třeba doplnit o ustanovení o oprávnění knihoven zhotovit pro 
uživatele v souvislosti s užitím podle nového § 9 odstavce 4 tiskovou 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
Nakládání s elektronickými dokumenty a 
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svazů ČR rozmnoženinu části díla, a to za dodržení stanovených podmínek 
omezujících rozsah tohoto oprávnění. Význam tohoto oprávnění je třeba 
spatřovat ve světle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
117/13 Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG, a sice 
ne tak co do skutkové podstaty sporu samotného, ale z hlediska toho, jaký 
význam byl přisouzen vrcholným garantem interpretace práva Evropské 
unie významu možnosti zhotovit tiskovou rozmnoženinu části díla v 
souvislosti s digitálním užitím díla pro umožnění účinného studia jako 
smyslu a základního argumentu pro rozhodnutí o omezení práv jejich 
nositelů při vyrovnávání zájmů nositelů práv a zájmu společnosti na 
umožnění přístupu k informacím a vzdělání. 
Zásadní připomínka 

jejich zpřístupňování návrh neřeší a 
ponechává toto téma v podstatě na 
autorském zákoně, především na jeho § 37, 
a to včetně možnosti zhotovení tiskových 
rozmnoženin prvků databáze nebo její části 
a úhrady odměny za užití nositelům práv. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

10. Mezi názory, jež jsme obdrželi při přípravě těchto připomínek, se 
objevil názor právníka, jenž zpochybňoval použití pojmu „pořízení“ 
v tom smyslu, že by jeho použití v textu zákona mohlo v aplikační praxi 
vést k tomu, že povinné osoby se budou odevzdávkové povinnosti 
úspěšně vyhýbat účelovým výkladem pojmu „pořízení“ (jako "derivativní 
nabytí"). Jde o problém právnědoktrinální, který nejsme s to plně 
posoudit. Pro případ, že by se výhrada k použití pojmu „pořízení“ v textu 
zákona potvrdila jako oprávněná, přikládáme na konci předkládaných 
připomínek v podobě případného nového úplného znění dotčených 
ustanovení novelizovaných zákonů možné řešení (viz Příloha 2). 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
KZPS vzala na vědomí. 
Řada pojmů souvisejících s autorskými 
díly a jejich rozmnoženinami je již 
obsahově „obsazena“ autorským zákonem. 
Pro účely novely – která s autorským 
zákonem úzce souvisí - je tedy třeba najít 
pojmy, které autorský zákon nepoužívá 
nebo používá v jiném (nezaměnitelném) 
kontextu. 
Důležité je, že návrh v principu nepracuje 
s autorskými díly jako takovými (§ 2 
autorského zákona), tedy výsledky tvůrčí 
činnosti autora vyjádřenými v objektivně 
vnímatelné podobě, nýbrž 
s rozmnoženinami ve smyslu § 13 
autorského zákona; především 
s rozmnoženinami ve formě digitální. 
Nelze proto použít pojem „zveřejnění 
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elektronicky“, neboť pojem „zveřejnění“ 
se vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli 
rozmnoženina) poprvé oprávněně 
zpřístupněno veřejnosti; pojem „vydání“  
se pak vztahuje k počátku oprávněného 
rozšiřování rozmnoženin (§ 4 autorského 
zákona). Pokud by ve vztahu 
k elektronickým publikacím byl použit 
pojem „zveřejnění“ či „vydání“, vlastně by 
došlo ke kolizi s  pojmoslovím a ustáleným 
výkladem § 4 autorského zákona. Jak 
uvádí např. prof. Ivo Telec v komentáři 
k autorskému zákonu: vydání díla je 
spojeno s veřejným užitím díla 
prostřednictvím hmotného nosiče (věci), na 
němž je dílo hmotně zachyceno a nelze jej 
od něj fyzicky oddělit – což není případ 
elektronických publikací. 
In margo: i autorský zákon používá pojem 
„pořízení“ ve smyslu vytvoření něčeho – 
např. databáze či rozmnoženiny díla. 
Namátkou: § 33 odst. 2 autorského zákona 
hovoří o pořízení rozmnoženiny 
architektonického díla formou stavby, 
přičemž má na mysli, že někdo 
rozmnoženinu či napodobeninu stavby 
fyzicky zhotoví, nikoli že ji pouze nabude 
do svého vlastnictví. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Konkrétní připomínky 
1. Název zákona zní: 

"Z Á K O N 
 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
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ze dne ……… 2017, 
 
kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů" 
Odůvodnění: 
Jak se uvádí v obecné připomínce č. 1, považujeme za nezbytné zařadit do 
navrhovaného právního předpisu rovněž úpravu dodávkové povinnosti ve 
vztahu k vymezené části periodických publikací veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti. Návrh řešení - viz níže, 
konkrétní připomínka č. 5. 
Tato připomínka je zásadní 

vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

2. V Části první, čl. I, bodu 1 se slova včetně poznámky pod čarou č. 13 "; 
při výkonu této činnosti má postavení poskytovatele služby informační 
společnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem13)" 
zrušují. 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno v obecné připomínce č. 8, pro národní knihovnu je 
nepřijatelné relativizovat zařazení knihovního dokumentu do 
konzervačního fondu knihovny. Navíc je takové ustanovení v kolizi s 
ustanovením o tom, že vytvořená databáze se považuje za součást sbírek 
Národní knihovny (viz navrhované ustanovení knihovního zákona § 9 
odstavec 3). Otázka odpovědnosti za obsah šířený na otevřeném Internetu 
ve vztahu k archivu webu nepřipadá v úvahu, neboť zpřístupňování jeho 
obsahu se předpokládá výlučně na terminálech v oprávněných knihovnách 
na místě, bez možnosti dalšího sdělování. 
Pokud by snad předmětné ustanovení směřovalo k tomu, že by některé 
dokumenty uchovávané v archivu webu mohly být veřejně šířeny na 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
Zařazování neperiodických publikací, jež 
knihovna získá, do knihovního fondu 
(konzervačního či jiného), není návrhem 
nikterak dotčeno. K žádné relativizaci ve 
smyslu připomínky tedy nedochází.  
Nejeví se jako praktické a vůbec ani jako 
realizovatelné, aby Národní knihovna byla 
povinna jednotlivé dokumenty získané 
cestou web-harvestingu zařazovat 
jednotlivě do knihovního fondu (včetně 
zápisů do přírůstkového seznamu apod.). 
Pokud jde o odpovědnost za obsah 
získaných dokumentů, nemůže ji řešit 
Národní knihovna – tuto odpovědnost 
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otevřeném Internetu, bylo by to možné výlučně na základě individuální 
licenční smlouvy s nositelem práv – v takovém případě by pak ovšem 
Národní knihovně odvolání na ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nesvědčilo. 
Viz také obecná připomínka č. 8 výše. 
Tato připomínka je zásadní 

nesou jiné subjekty (vydavatelé, správci 
webových stránek). Ani dnes například 
nenesou knihovny odpovědnost za obsah 
tištěných publikací, které cestou povinného 
výtisku získávají. Z podstaty věci tedy není 
možné řešit v návrhu odpovědnost Národní 
knihovny. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

3. V Části první, čl. I, bodu 1 se za nově vložené písmeno d) vkládá další 
nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: 
"e) pořizuje databázi povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky veřejně šířených prostřednictvím služeb informační 
společnosti15), k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny 
Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního muzea v Praze, 
Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské knihovny, Městská 
knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
v Praze, 
15) § 9 odst. 3 zákon a č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskového zákona), ve znění pozdějších předpisů." 
Slova "e) až i)" v poslední větě tohoto bodu se nahrazují slovy "f) až j)". 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno a zdůvodněno v obecné připomínce č. 1 výše, do předmětu 
právní úpravy je třeba a je možné zařadit periodické publikace pořízené 
elektronicky a šířené prostřednictvím služeb informační společnosti, jež 
jsou uváděny na veřejnost s přiděleným číslem Mezinárodního číslování 
seriálových publikací nebo jsou uváděny na trh v České republice za 
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Doplňované 
ustanovení je pak jednak pandánem k ustanovení v nové Části třetí článku 
III předkládaného návrhu, jednak doplňkem k ustanovení 
o neperiodických publikacích [viz nové písmeno d)]. 
Tato připomínka je zásadní 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 

Konfederace 4. Text Části první, čl. I, bodu 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: Připomínka byla se zástupcem KZPS 
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zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

"V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 
(3) Databáze podle odstavce 2 písm. c), d) a e) se považují za 

součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 
(4) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. c) zpřístupňují Národní 

knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního 
muzea v Praze, Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské 
knihovny, Městská knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze jednotlivcům ze strany veřejnosti,  
a)  prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektech,  
b)  výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
c)  přitom jsou povinny zamezit zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části;  
d) ustanovení písm. c) neplatí pro zhotovení tiskové rozmnoženiny 
prvku databáze nebo jeho části knihovnou na požádání v souvislosti s 
užitím podle tohoto odstavce; za užití podle části věty před středníkem 
náleží nositeli práv odměna podle zvláštního právního předpisu7). 

(5) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. d) a e) zpřístupňují 
oprávněné knihovny jednotlivcům ze strany veřejnosti,  
a)  prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektech,  
b)  výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
c)  přitom jsou povinny zamezit zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části;  
d) ustanovení písm. c) neplatí pro zhotovení tiskové rozmnoženiny 
prvku databáze nebo jeho části knihovnou na požádání v souvislosti s 
užitím podle tohoto odstavce, jde-li o takovou část neperiodické nebo 

opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
V návrhu zákona byl sjednocen výčet 
knihoven oprávněných vytěžovat a 
zužitkovávat databázi (1) dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu, (2) 
dokumentů získaných jako povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací. 
Okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat veřejnosti povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací a 
okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat dokumenty získané cestou 
web-harvestingu byl stanoven jako shodný. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. Při zpracování 
návrhu muselo Ministerstvo kultury 
vycházet z platného českého právního 
řádu; případné návrhy Evropské unie na 
reformu autorského práva jsou irelevantní. 
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periodické publikace, jako je kapitola knihy, příspěvek ve sborníku, 
článek v časopise, celá stránka periodického tisku nebo samostatné 
vyobrazení; za užití podle části věty před středníkem náleží nositeli práv 
odměna podle zvláštního právního předpisu7). 

(6) Pokud nositel práv k autorskému dílu nebo jinému předmětu 
ochrany podle zvláštního právního předpisu7) obsaženému v prvku 
databáze podle odstavce 2 písm. c) nebo d) nebo e) udělí Národní 
knihovně, popřípadě dalším oprávněným osobám souhlas s jeho užitím 
nad rámec ustanovení odstavců 4 a 5, řídí se zpřístupňování takového 
prvku databáze obsahem takového souhlasu. 
7) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů." 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno výše, v Evropské unii se při posuzování vyváženosti práv (a 
to i v působnosti autorského práva, které s předmětným problémem 
souvisí) obecně uznává význam možnosti zhotovit tiskovou 
rozmnoženinu části díla pro účinné studium, resp. vědeckou práci. Podle 
nejnovějších návrhů Evropské komise na reformu autorského práva EU se 
rýsuje možnost, aby v budoucnu část odměny za rozmnožování pro 
osobní potřebu získali i nakladatelé (resp. vydavatelé). 
Nově vložený odstavec 6 pak upravuje užití předmětů uložených nebo 
odevzdaných podle předkládaného návrhu, pokud jsou veřejně šířeny na 
základě veřejné licence, případně v rámci tzv. otevřeného přístupu (open 
access). Souhlas ve smyslu navrhovaného ustanovení tedy Národní 
knihovna, případně další oprávněné osoby obdrží zpravidla cestou 
konkludentního uzavření smlouvy, vyloučeno však není ani udělení 
souhlasu na základě individuální smlouvy. Typicky půjde o různé 
materiály šířené nekomerčně s číslem mezinárodního číslování i bez něj – 
výstupy projektů vysokých škol, vědeckých ústavů i nestátních 
organizací, u nichž je nekomerční šíření součástí smlouvy o projektu a 
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jeho financování. Potřeba takového ustanovení vyplývá z toho, že 
zpřístupňování uložených a odevzdaných publikací je v navrhované 
právní úpravě vyňato z působnosti autorského zákona (viz obecná 
připomínka č. 2), ale v uvedených případech není důvod neumožnit, aby 
publikace mohly být zpřístupňovány nad rámec v předpisu uvedených 
omezení. Mutatis mutandis jde o obdobu ustanovení § 97e odst. 3 nově 
zařazovaného do autorského zákona (novela projednávána v Poslanecké 
sněmovně), kterým se vyjímají díla šířená na základě veřejných licencí z 
působnosti ustanovení o rozšířené kolektivní správě. 
Tato připomínka je zásadní 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

5. Za část druhou se zařadí nová část třetí, která včetně poznámky pod 
čarou č. 1a zní: 

"ČÁST TŘETÍ 

Změna tiskového zákona  

Čl. III 
Zákon 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.142/2012 Sb. a zákona 
č. 305/2013 Sb., se mění takto: 
1. V § 3 písmenu b) se za slovo "tisk" vkládají slova, jež včetně 
poznámky č. 1a znějí: "; u periodického tisku veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti1a) je vydavatelem fyzická 
nebo právnická osoba zajišťující jeho obsah 

1a) § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů.". 
 

2. V § 3 písmenu c) se za slovo "vydání" vkládají slova, jež znějí: 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 
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"tiskem nebo pořízení elektronicky". 
3. V § 3 písmenu d) se za slova "hmotných rozmnoženin (výtisků) 
periodického tisku" vkládají slova, jež znějí: "nebo soubor rozmnoženin 
periodického tisku pořízených elektronicky veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti". 

4. V § 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), jež zní "e) 
pořízením periodického tisku elektronicky pořízení s dodáním na 
hmotném nosiči i bez hmotného nosiče, včetně pořízení v elektronickém 
formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením". 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 
5. V § 8 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: "[§ 3 
písm. d)]". 

6. V § 9 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 
"pořízeného tiskem nebo v případě podle písm. h) rovněž pořízeného 
elektronicky s dodáním na hmotném nosiči,". 

7. V § 9 odstavci 2 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 
"podle odstavce 1". 

8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, jenž zní: 

"(3) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého 
vydání periodického tisku pořízeného elektronicky veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti, jemuž bylo uděleno číslo 
Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo který je 
uváděn na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu, do 7 dnů ode dne jeho vydání 
zajistit dodání povinného výtisku prostého technických ochranných 
opatření Národní knihovně České republiky. Požadavky na povinný 
výtisk a způsob jeho odevzdání podle předchozí věty stanoví standard pro 
odevzdávání povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky, který vydá Ministerstvo kultury a zveřejní jej na úřední 
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desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup." 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se přečíslují na 4 až 6. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné v zájmu uchování jedné z podstatných součástí 
informačního a kulturního bohatství (a do budoucna dědictví) zařadit do 
předmětu předkládané právní úpravu také dodávkovou povinnost týkající 
se stanovené části elektronické periodické publikační produkce České 
republiky. Viz také obecná připomínka č. 1 a konkrétní připomínka č. 1 a 
3. 
Tato připomínka je zásadní 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

6. Dosavadní Část třetí čl. III se přečíslují na Část čtvrtou čl. IV. 
 
Odůvodnění: 
Technická úprava v důsledku konkrétní připomínky č. 5. 
 

Připomínka byla se zástupcem KZPS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což KZPS vzala na 
vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

Obecné připomínky 
1. Ministerstvo kultury, jako předkladatel návrhu právní úpravy 
povinného odevzdávání publikací veřejně šířených prostřednictvím služeb 
informační společnosti, výslovně paušálně vylučuje z předmětu úpravy 
periodické publikace, a to na základě věcně nesprávných důvodů.  
Předkladatel ve zdůvodnění tohoto postupu uvádí v zásadě argumenty, jež 
se vztahují na tzv. dynamické informační zdroje (tj. informační 
dokumenty, jež i po svém prvotním uvedení na veřejnost v prostředí 
komunikačních sítí více či méně průběžně mění svou podobu). Avšak 
odevzdávkovou povinnost lze obdobně produktivně, jak se to činí 
u vymezení předmětu právní úpravy ve vztahu k neperiodickým 
publikacím, omezit na povinnost odevzdat elektronické periodické 
publikace šířené prostřednictvím služeb informační společnosti 
s přiděleným číslem Mezinárodního číslování seriálových publikací 
(ISSN) nebo uvedené na trh v České republice za účelem získání přímého 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
Tiskový zákon je konstruován v podstatě 
jen na periodický tisk na hmotném 
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné 
podobě. Není tedy možné jednoduchým 
způsobem do něj zahrnout elektronická 
periodika: tato materie je natolik široká, že 
by její zpracování vyžadovalo zásadní 
úpravu již samé věcné působnosti zákona 
přesahující rámec této novely. Proto 
Ministerstvo kultury zvolilo cestu alespoň 
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nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Pokud jsou v zahraničí již 
dodávková povinnost k publikacím veřejně šířeným prostřednictvím 
služeb informační společnosti (on-line), resp. jejich povinné uložení 
alternativním způsobem legislativně zakotveny, pak periodické publikace 
vylučovány nejsou. Navrhovaná úprava předpokládající omezení 
předmětu dodávkové povinnosti jen na publikace s přiděleným číslem 
mezinárodního číslování a na publikace uvedené na trh v České republice 
za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, jak je to 
obsaženo v posuzovaném návrhu ve vztahu k neperiodickým publikacím 
pořízeným elektronicky (a požadované doplnění periodických publikací 
do právní úpravy jen respektuje zvolený přístup), navíc s úplným 
vyloučením kvalitativně podstatného segmentu periodických publikací, je 
v mezinárodním srovnání ojedinělá. 
Elektronické periodické publikace představují rozsáhlou skupinu různých 
typů dokumentů, ke kterým je potřeba přistupovat rozdílně. Nelze ve 
smysluplné míře nahradit odevzdávání elektronických povinných výtisků 
periodického tisku v elektronickém prostředí metodou sběru (web-
harvestingu), zejména proto, že: 
• mnoho elektronických periodických publikací je za tzv. paywall 
(je nutné předplatné a přihlášení k zobrazení obsahu; např. předplatitelská 
databáze MFDnes), případně je vybavena jiným, byť i bezúplatným 
technickým prostředkem ochrany; 
• ne všechna elektronická periodika nutně musejí mít vlastní 
webové stránky, na kterých jsou zveřejňována. Mohou být publikována 
pouze v rámci specializovaných oborových databází. 
Toto jsou případy, u kterých automatizovaný sběr (web-harvestingu) není 
použitelná metoda, protože harvestery (stroje pro sběr dat) mohou sbírat 
pouze webové stránky dostupné na otevřeném Internetu a do 
zabezpečených sekcí se nedostanou kvůli nutnosti uživatelské interakce 
(přihlášení, registrace atd.). Z technického hlediska a z důvodu vysokých 
nároků na výpočetní a lidské zdroje nelze archivovat nová vydání 
elektronických periodik v čase jejich vydání, jinak by si to vyžádalo další 

legislativního ukotvení web-harvestingu 
formou novelizace knihovního zákona. 
Problémy lze shrnout, a to i s odkazem na 
vypořádání příslušné připomínky 
Ministerstva vnitra, zhruba následovně: (1) 
vymezení elektronického periodika včetně 
formulace kritérií, jaká periodika mají být 
odevzdávána, a to i s ohledem na četnost 
vycházejících titulů ve vztahu ke 
kapacitám úložišť knihoven, (2) posouzení 
toho, jaké stávající povinnosti zavedené 
vydavatelům tištěných periodik lze či nelze 
vztáhnout na vydavatele periodik 
elektronických (včetně evidence 
Ministerstvem kultury podle § 7 tiskového 
zákona), (3) reálná uplatnitelnost práva na 
odpověď, dodatečné sdělení a doplňující 
informace podle § 10 a násl. tiskového 
zákona v elektronických periodikách, (4) 
rozvoj technologií a množství periodik 
majících velmi rozličnou úroveň a 
informační hodnotu. 
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vysoké náklady. 
Pokud by právní úprava odevzdávkové povinnosti byla přijata v 
předložené podobě, vedlo by to k dalším nenahraditelným ztrátám pro 
informační a kulturní dědictví České republiky, neboť právě statické 
periodické elektronické publikace, které jsou analogické tištěným 
periodikům (i když mohou obsahovat technické prvky jdoucí za rámec 
možností reprografie) představují kvalitativně podstatný segment 
publikační produkce v České republice. Přitom zamezení dalším ztrátám v 
této oblasti je základní motivací předkládaného návrhu. 
Naléhavě požadujeme, aby Vláda České republiky a následně 
Ministerstvo kultury jako předkladatel návrhu přehodnotily podobu 
předloženého návrhu a odevzdávkovou povinnost vztáhly rovněž na 
elektronické periodické publikace, a sice takové, jež lze alternativně (tj. 
vedle uvedených formálních kritérií) vymezit jako publikace se statickým, 
neměnným obsahem (na které se tudíž nevztahují důvody udávané 
v předkládaném návrhu jako ty základní, proč není možné upravit tiskový 
zákon č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdobně jako zákon 
č. 37/1995 Sb. tak, aby mohl sloužit jako právní základ pro odevzdávání 
periodických publikací pořízených elektronicky a šířené prostřednictvím 
služeb informační společnosti). 
Pro ilustraci přikládáme (viz Příloha 1) rovněž přehled o právních 
předpisech o odevzdávání, resp. ukládání elektronických periodik 
šířených on-line v některých zemích (nejen v Evropské unii). 
Viz také konkrétní připomínky č. 1, 3 a 5. 
Zásadní připomínka 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

2. Zpřístupňování odevzdaných elektronických publikací Národní 
knihovnou ČR (dále Národní knihovnou nebo jen NKČR), a to jak přímo 
jejím uživatelům na místě, tak zvláště zprostředkované zpřístupňování 
uživatelům knihoven, jež jsou příjemkyněmi povinných výtisků publikací 
na hmotných nosičích dle dosavadní právní úpravy, je nezbytné podřídit 
režimu upravenému tímto zvláštním právním předpisem. Důvodem pro 
takovou úpravu je jednak to, že zejména zpřístupňování elektronických 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
Ministerstvo kultury je toho názoru, že 
navrhovaná právní úprava není v rozporu 
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publikací uživatelům dalších oprávněných knihoven (což navazuje na 
dosavadní právní úpravu institutu "povinného výtisku") není zásadně 
možné na základě zákonné licence v rámci autorského zákona (tj. pro 
předmětné zpřístupňování by bylo nezbytné získat smluvní licenci, což by 
bylo jednak v měřítku vztahujícím se na celou produkci neproveditelné, 
jednak by kladlo značné finanční nároky na licenční poplatky), jednak 
může být znemožněno možným vývojem nadnárodního autorského práva 
(viz aktuální návrh Evropské komise na směrnici o autorském právu v 
jednotném digitálním trhu, kde se rýsuje možnost omezení použitelnosti 
rozšířené kolektivní správy pouze na předměty ochrany nedostupné na 
trhu, nebo dokonce řízení před Soudním dvorem Evropské unie ve věci C-
301/15 MarcSoulier, Sara Doke proti Ministre de la Culture et de la 
Communication, Premierministre, jež by mohlo vést, pokud by Soudní 
dvůr honoroval stanovisko generálního advokáta M. Watheleta, ke zrušení 
rozšířené kolektivní správy jako prostředku vypořádání autorských práv). 

Pro ilustraci váhy uvedeného argumentu lze uvést příklad právní úpravy 
předmětného institutu ve Spojeném království Velké Británie a Severního 
Irska, tedy v jurisdikci mimořádně dbalé práva duševního vlastnictví, kde 
zpřístupňování odevzdaných, resp. uložených elektronických publikací je 
cele podřízeno právním předpisům správního práva [Legal Deposit 
LibrariesAct 2003. 2003 c. 28. + TheLegal Deposit Libraries (Non-Print 
Works) Regulations 2013. 2013 c. 777]- jak obdobně požadujeme v této 
připomínce. 
Zásadní připomínka 

s autorským zákonem a jeho aktuálně 
připravovanou novelou (ostatně autorský 
zákon je rovněž v gesci Ministerstva 
kultury). Návrh představuje zvláštní právní 
úpravu oproti obecné úpravě autorského 
zákona a řeší pouze rozsah odevzdávkové 
povinnosti elektronických neperiodických 
publikací a web-harvesting, přičemž 
zpřístupňování získaných dokumentů bude 
podléhat režimu autorského zákona, 
s vazbou na povinnosti vyplývající 
z knihovního zákona. Pokud by tomu tak 
nebylo, to jest pokud by byly zavedeny ve 
dvou zákonech dva různé režimy 
zpřístupňování (aniž by mezi těmito 
zákony byl důsledně zaveden princip 
subsidiarity), docházelo by k aplikačním 
problémům. Ministerstvo kultury proto 
nepovažuje celkovou samostatnou zvláštní 
úpravu zpřístupňování za koncepčně 
vhodnou - v případě, že by zpřístupňování 
elektronických publikací bylo podřízeno 
zvláštnímu předpisu (knihovnímu zákonu), 
pak by zpřístupňování děl knihovnami 
probíhalo vlastně ve dvou různých 
právních režimech: v režimu autorského 
zákona a v režimu jiné právní úpravy. To 
by v praxi působilo problémy. 
Řízení před Soudním dvorem Evropské 
unie, které připomínka zmiňuje, se týká děl 
nedostupných na trhu, nikoli tedy přímo 
problematiky, kterou řeší předložený 
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návrh.  
Ke zmiňované úpravě zpřístupňování 
odevzdaných elektronických publikací ve 
Spojeném království Velké Británie a 
Severního Irska je nutno zdůraznit, že 
úprava výjimek z autorského práva v tomto 
státě je odlišná od české právní úpravy (již 
s ohledem na rozdíl mezi principy 
anglosaského a kontinentálního práva) a 
není možné ji bez dalšího převzít. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

3. Elektronická kniha představuje licencovaný produkt, jehož pojmovým 
znakem je skutečnost, že existuje bez hmotného substrátu, na němž by byl 
zaznamenán. Licenční smlouvy mezi autorem a nakladatelem ve vztahu 
k jednotlivým elektronickým knihám jsou standardně uzavírány na dobu 
určitou. Po uplynutí dohodnuté doby, na kterou byla licence k příslušné 
elektronické knize nakladateli poskytnuta, pozbývá nakladatel oprávnění 
elektronickou knihu šířit a je povinen zajistit, aby předmětná elektronická 
kniha nadále nebyla žádným způsobem dostupná (např. ke stažení 
prostřednictvím některého z distributorů), neboť s ohledem na shora 
uvedenou specifickou povahu elektronických knih nedochází bez dalšího 
udělením individuální licence k elektronické knize k vyčerpání 
majetkových práv autorských. Skutečnost, že příslušná rozmnoženina 
elektronické knihy by byla prostřednictvím navrhované databáze 
přístupná veřejnosti i po uplynutí doby, na kterou byla licence nakladateli 
udělena, by znamenala zásadní porušení licenčních podmínek ze strany 
nakladatele, a tím rovněž významný zásah do majetkových práv 
autorských. 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla vzata na vědomí, avšak 
nebylo možné jí vyhovět, což UZS vzala 
na vědomí. 
Licenční smlouva podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, je uzavírána 
v rámci smluvní volnosti mezi dvěma 
smluvními stranami, které si její obsah 
mohou určit ve vzájemném konsensu. 
Povinnost odevzdávat povinný výtisk (ať 
tištěné, nebo elektronické publikace) je na 
tomto smluvním principu nezávislá; jde o 
povinnost veřejnoprávní, sloužící 
k naplnění veřejného zájmu na ochraně 
psaného kulturního dědictví. Skutečnost, 
že v některých případech jsou tyto licenční 
smlouvy uzavírány na dobu určitou, je vůči 
veřejnoprávní úpravě, která stanoví 
nakladateli povinnost odevzdat 
jednorázově povinný výtisk, irelevantní (§ 
1 odst. 1 in fine občanského zákoníku) a 
plnění zákonem stanovené povinnosti 
nemůže být nakladateli k tíži. Nakladatel 
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navíc tuto povinnost splní v době, kdy ke 
knize (publikaci) práva má (neboť jinak by 
ji ani nemohl vydat jako rozmnoženinu 
autorského díla), a následně bude kniha 
v režimu povinného výtisku. Shodný 
princip se již nyní může uplatnit u 
tištěných knih: jestliže je licenční smlouva 
mezi autorem a nakladatelem uzavřena na 
dobu určitou, nic to nemění na povinnosti 
nakladatele odevzdat povinný výtisk a na 
povinnosti knihoven jej uchovávat 
v konzervačním fondu. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

4. S ohledem na stávající právní úpravu je třeba na elektronickou knihu 
nahlížet v kontextu celého právního řádu, včetně zákona č. 234/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, a souvisejících předpisů na úrovni Evropské 
Unie jako na elektronicky poskytovanou službu, nikoliv jako na přímou 
obdobu klasické tištěné knihy. Zjevnou rozdílnost obou forem, která se 
promítá i do přístupu zákonodárce, zdůrazňuje též skutečnost, že zatímco 
tištěné knihy jsou zařazeny do druhé snížené sazby daně z přidané 
hodnoty, na elektronické knihy jakožto elektronicky poskytovanou službu 
se uplatní základní sazba. Z uvedeného důvodu proto nelze nekoncepčně 
přikročit ke změně přístupu k elektronickým knihám pouze v rámci 
jednoho právního odvětví, zatímco v ostatních odvětvích zůstane 
zachován status quo.  
Zařazení tištěných knih do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty 
pak lze chápat též jako částečnou kompenzaci za povinnosti související 
s odevzdáváním povinných výtisků a zdůraznění zásadní role, kterou 
tištěné knihy zastávají v souvislosti s uchováváním kulturního bohatství. 
Nad rámec shora uvedených skutečností se lze dále domnívat, že uložení 
povinnosti odevzdávat povinný „výtisk“ elektronické knihy za 
současného ponechání elektronických knih ve stávající sazbě daně 
z přidané hodnoty (odlišné od tištěných knih) by znamenalo v rozporu 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
Připomínka jde nad rámec návrhu. 
Novelou knihovního zákona a zákona o 
neperiodických publikacích není možné 
řešit výši sazeb DPH, tu řeší zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (v gesci 
Ministerstva financí). Návrh svým 
obsahem nikterak nesouvisí 
s problematikou DPH. 
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s ústavními požadavky přiměřenosti a rovnosti významný zásah do 
autorských práv majetkových, když by kromě stávajícího zařazení 
elektronických knih v základní sazbě daně z přidané hodnoty byli nositelé 
práv zatíženi povinnostmi doposud spojenými výhradně s vydáváním 
tištěných knih (zařazených do druhé snížené sazby DPH), a nad jejich 
rámec by povinné „výtisky“ elektronických knih byly (na rozdíl od 
tištěných knih) zpřístupňovány veřejnosti v příslušných knihovnách. 
Vzhledem k charakteru elektronické knihy jakožto elektronicky 
poskytované služby pak v žádném jiném odvětví neexistuje paralela 
navrhované povinnosti k odevzdávání povinných „výtisků“ - uvedená 
povinnost se nevztahuje např. na počítačové programy ani hudbu 
v elektronické podobě, přestože jsou svou formou obdobné elektronickým 
knihám. 
Zásadní připomínka 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

5. Navrhovaná právní úprava rovněž svým rozsahem zcela přesahuje 
základní účel existence institutu povinného výtisku, spočívající 
v uchovávání kulturního bohatství archivací knih vydaných na území 
České republiky. Pojmovým znakem povinného výtisku tištěné knihy je 
jeho použití pro konzervační, bibliografické a vědecké účely; povinný 
výtisk tištěné knihy tak zásadně neslouží k jeho poskytování běžným 
čtenářům formou výpůjček v řadě knihoven. V případě navrhované právní 
úpravy by pak databáze povinných „výtisků“ elektronických knih měla 
být dostupná i z krajských knihoven. Databáze takto získaných 
elektronických knih by tak byla zpřístupňována z více než trojnásobného 
(!) počtu knihoven, než jakému jsou v současné době pouze odevzdávány 
povinné výtisky tištěných knih. Navrhovaná úprava proto - i 
s odhlédnutím od věcných argumentů specifikovaných v předchozích 
připomínkách - jde vysoce nad rámec samotného účelu odevzdávání a 
uchovávání povinných výtisků tištěných knih a znamená neodůvodněný a 
nepřiměřený zásah do autorských práv, jehož intenzita je výrazně vyšší 
než v případě stávající povinnosti k odevzdávání povinných výtisků 
tištěných knih. Oprávněné subjekty (knihovny), které by měly k databázi 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
UZS vzala na vědomí. 
Účelem povinného výtisku je primárně 
uchovávání psané produkce pro budoucí 
generace, avšak také jeho zpřístupňování 
veřejnosti odborné i laické. Bez možnosti 
zpřístupnění by vlastně institut povinného 
výtisku neměl plnohodnotný smysl. Již 
v současné době platí, že knihovní 
dokumenty, jež jsou součástí 
konzervačního fondu, mohou být 
zpřístupněny cestou meziknihovních 
služeb (§ 14 knihovního zákona) 
v podstatě v kterékoli knihovně zapsané 
v evidenci knihoven. Návrh tedy nepřináší 
oproti stávající úpravě podstatnou 
systémovou změnu. Oprávněné knihovny 

 
Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFPJ8ZP3) 



 

89 
 

povinných „výtisků“ elektronických knih přístup, by pak jen velmi 
obtížně byly schopné zajistit, aby se předmětné elektronické knihy 
nešířily dál a neseznamovaly se s jejich obsahem i neoprávněné subjekty 
(zkušenosti z tuzemské i zahraniční praxe ukazují, že právě tento bod je 
z dlouhodobého hlediska potenciálně nejvíce problematický).  
Zásadní připomínka 

ponesou povinnost zamezit pořízení 
elektronické rozmnoženiny – nejde o 
novou konstrukci, tato úprava je již ve 
stávajícím § 37 odst. 1 autorského zákona 
a knihovny jsou schopny tuto povinnost 
plnit. Nelze srovnávat počet knihoven, 
jimž je odevzdáván povinný výtisk, 
s počtem knihoven, jimž může (ba podle 
současné úpravy musí) být povinný výtisk 
poskytnut. Kromě toho návrh stanoví 
taxativním výčtem, kterým knihovnám 
bude Národní knihovna smět poskytnout 
elektronickou publikaci.   

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

6. Pouze na okraj a nad rámec shora uvedeného pak je třeba uvést, že 
navrhovaná právní úprava ani připojená důvodová zpráva žádným 
způsobem neodrážejí skutečnost, že elektronické knihy jsou v současné 
době vydávány v řadě formátů, lišících se vzájemně strukturou i vnějšími 
projevy, včetně interaktivních elektronických knih. V rozporu s tvrzeními 
uvedenými ve zprávě RIA proto nelze stanovit odhad předpokládaných 
nákladů vznikajících povinným subjektům v souvislosti s odevzdáváním 
povinného „výtisku“ elektronické knihy, není-li předem znám formát, 
v němž by elektronické knihy měly být odevzdávány (lze se nadto 
domnívat, že formát pro odevzdávání povinného „výtisku“ elektronických 
knih by měl být stanoven v prováděcí vyhlášce k předmětnému zákonu, 
nikoliv navrhovanou formou standardu, aby byla zajištěna možnost 
řádného projednání případných návrhů).  
S ohledem na značnou variabilitu formátů a různou míru interaktivity 
elektronických knih by v souvislosti s převodem elektronické knihy do 
formátu stanoveného pro odevzdávání povinných výtisků mohlo na straně 
povinných subjektů dojít ke vzniku značných nákladů. Případná změna 
formátu rovněž může vést ke ztrátě nebo pozměnění obsahu elektronické 
knihy, případně k jejímu znehodnocení (zejména ve věci interaktivních 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
UZS vzala na vědomí. 
Předpokládá se, že výčet formátů, v nichž 
budou elektronické knihy odevzdávány, 
stanoví Ministerstvo kultury formou 
standardu, který zpracuje ve spolupráci 
s Národní knihovnou a podle potřeby ve 
spolupráci s nakladateli – tak, aby právě 
nedošlo ke znehodnocení (nežádoucímu 
pozměnění) díla, resp. jeho rozmnoženiny. 
S ohledem na rychlý rozvoj IT technologií 
není vhodná forma právního předpisu, byť 
jen vyhlášky Ministerstva kultury. 
Ministerstvo kultury musí být schopno 
operativně reagovat na potřeby knihoven i 
nakladatelů v oblasti formátů 
odevzdávaných dokumentů - což umožňuje 
standard (který bude všeobecně dostupný), 
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elektronických knih). Zpřístupnění takto pozměněných elektronických 
knih veřejnosti prostřednictvím navrhované databáze by proto bylo 
v zásadním rozporu se zájmem na ochraně autorských práv (prezentace 
výrazně pozměněného, resp. znehodnoceného díla) a s oprávněnými 
hospodářskými zájmy zainteresovaných subjektů. 
Zásadní připomínka 

zatímco právní předpis s ohledem na 
stanovené náležitosti legislativního procesu 
při jeho vydání a změnách takovou 
flexibilitu neumožňuje. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

7. Skutečnost, že jeden titul elektronické knihy vydaný ve více formátech 
je pro každý z formátů opatřen odlišným ISBN, by dle znění navrhované 
právní úpravy založila povinnost odevzdat povinný „výtisk“ každého 
z formátů bez ohledu na jejich obsahovou shodnost, resp. podobnost. 
Navrhovaná právní úprava pak dále zcela opomíjí skutečnost, že 
předmětný titul může být (a často bývá) vydán v tištěné i elektronické 
formě. Uvedené by mohlo vést k absurdní situaci, v níž by nakladatel 
odevzdával povinný výtisk téhož titulu několikrát - v tištěné formě, a dále 
v několika formátech elektronické knihy. Tato skutečnost by pak sama o 
sobě byla jednoznačně nad rámec samotného účelu uchovávání 
odevzdaných povinných výtisků a znamenala nepřiměřené zatížení 
povinných subjektů.   
Zásadní připomínka 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
UZS vzala na vědomí. 
Z hlediska uchovávání psané produkce je 
vhodné její uchovávání ve všech 
podobách, v nichž konkrétní titul 
(rozmnoženina) v dané době vznikl, mimo 
jiné proto, že podoba tištěné a elektronické 
rozmnoženiny se mohou lišit. Pokud jde o 
elektronickou publikaci, bude odevzdávána 
v jednom z formátů připuštěných 
standardem vydaným Ministerstvem 
kultury, nikoli tedy ve všech takto 
možných formátech – nakladatel tedy 
odevzdá elektronickou publikaci pouze 
v jednom formátu, takže jeho 
administrativní zátěž bude zanedbatelná 
Předpokládá se odevzdávání 
elektronických publikací Národní knihovně 
prostřednictvím webového rozhraní. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

8. Považujeme za nepřijatelné, aby vztah Národní knihovny k jedné 
(nové) části jejího fondu – databázi archivu webu – byl kvalifikován jako 
postavení (byť i ve smyslu omezení odpovědnosti za obsah) poskytovatele 
služby informační společnosti, jež spočívá v ukládání informací 
poskytnutých uživatelem (ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti). 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
V návrhu zákona byl sjednocen výčet 
knihoven oprávněných vytěžovat a 
zužitkovávat databázi (1) dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu, (2) 
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Pro paměťovou instituci obecně a národní knihovnu zvláště je nepřijatelné 
relativizovat zařazení knihovního dokumentu, resp. jeho části (prvku 
databáze), do fondu, a zvláště do konzervačního fondu, knihovny, ať už 
by šlo o omezení ve smyslu majetkového vztahu nebo ve smyslu 
odpovědnosti za zpřístupňovaný obsah. 
Postrádá to navíc i reálného významu, neboť předpis předpokládá 
zpřístupňování obsahu databáze jen prostřednictvím vyhrazených 
terminálů v oprávněných knihovnách na místě samém.  
Toto ustanovení je třeba z návrhu novely zákona vyjmout i s ohledem na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Toto nařízení v době své 
účinnosti bude umožňovat subjektům osobních údajů – přes vynětí 
paměťových institucí z obecného režimu – požadovat za určitých 
okolností likvidaci osobních údajů uložených u těchto institucí, tj. rovněž 
webových stránek uložených v archivu webu. 
Vedle toho v předmětném ohledu není zásadní odlišnost mezi 
"klasickými" (tištěnými) knihovními dokumenty a dokumenty získanými 
cestou web harvestingu a uchovávanými a zpřístupňovanými 
oprávněnými knihovnami podle předkládané právní úpravy. Především 
jde o obsahy uvedené na veřejnost svými původci. Jako u tradičních 
médií, může dojít ke zneužití média Internetu, ale právě vzhledem k tomu 
se počítá, v souladu se soudobými zásadami ochrany soukromí a osobních 
údajů, s omezením zpřístupňování jen na terminály v knihovnách-
tradičních příjemkyních povinných výtisků, bez možnosti elektronicky 
obsah komunikovat dále. Jak se ovšem uvádí v obecné připomínce č. 9 a 
konkrétní připomínce č. 4, předkládáme požadavek na zakotvení možnosti 
zhotovit tiskovou rozmnoženinu knihovnou na požádání uživatelem – 
prostředí Internetu je především zdrojem pozitivního obsahu. A rovněž v 
tomto ohledu jde o obdobu užití při půjčování na místě samém. Vzhledem 
k tomu, že jde o obsahy původně vystavené na otevřeném Internetu a 

dokumentů získaných jako povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. 
Zařazování neperiodických publikací, jež 
knihovna získá, do knihovního fondu 
(konzervačního či jiného), není návrhem 
nikterak dotčeno. K žádné relativizaci ve 
smyslu připomínky tedy nedochází.  
Pokud jde o odpovědnost za obsah 
získaných dokumentů, nemůže ji řešit 
Národní knihovna – tuto odpovědnost 
nesou jiné subjekty (vydavatelé, správci 
webových stránek). Ani dnes například 
nenesou knihovny odpovědnost za obsah 
tištěných publikací, které cestou 
povinného výtisku získávají. Z podstaty 
věci tedy není možné řešit v návrhu 
odpovědnost Národní knihovny. 
Možnost pořízení tištěné rozmnoženiny 
vyplývá z § 37 autorského zákona a není 
návrhem nijak dotčena.  
Tzv. právo být zapomenut vyplývající 
z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 musí Národní knihovna, 
pokud je uplatněno, respektovat, a to 
včetně případného vyřazení dokumentů, 
které získala.   
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pravděpodobně již nedostupné, nenavrhuje se omezení rozsahu zhotovené 
rozmnoženiny. Za její zhotovení se zakotvuje náhradní odměna, jak ji 
stanovuje autorský zákon. 
Není nám znám právní předpis z jiné jurisdikce, jenž by ve vztahu ke 
knihovnám obsahoval ustanovení obdobné tomu, jaké je předmětem této 
připomínky. Naopak, pokud jednotlivé právní předpisy obsahují 
ustanovení z tohoto okruhu, pak jde o vynětí knihovny z povinnosti zničit 
dokument, jehož veřejné šíření bylo zakázáno rozsudkem soudu 
(nejnověji Estonsko). 
Zásadní připomínka 

 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

9. Ustanovení o zpřístupňování povinných výtisků pořízených 
elektronicky třeba doplnit o ustanovení o oprávnění knihoven zhotovit pro 
uživatele v souvislosti s užitím podle nového § 9 odstavce 4 tiskovou 
rozmnoženinu části díla, a to za dodržení stanovených podmínek 
omezujících rozsah tohoto oprávnění. Význam tohoto oprávnění je třeba 
spatřovat ve světle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
117/13 Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG, a sice 
ne tak co do skutkové podstaty sporu samotného, ale z hlediska toho, jaký 
význam byl přisouzen vrcholným garantem interpretace práva Evropské 
unie významu možnosti zhotovit tiskovou rozmnoženinu části díla v 
souvislosti s digitálním užitím díla pro umožnění účinného studia jako 
smyslu a základního argumentu pro rozhodnutí o omezení práv jejich 
nositelů při vyrovnávání zájmů nositelů práv a zájmu společnosti na 
umožnění přístupu k informacím a vzdělání. 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
Nakládání s elektronickými dokumenty a 
jejich zpřístupňování návrh neřeší a 
ponechává toto téma v podstatě na 
autorském zákoně, především na jeho § 37, 
a to včetně možnosti zhotovení tiskových 
rozmnoženin prvků databáze nebo její části 
a úhrady odměny za užití nositelům práv. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

10. Mezi názory, jež jsme obdrželi při přípravě těchto připomínek, se 
objevil názor právníka, jenž zpochybňoval použití pojmu „pořízení“ 
v tom smyslu, že by jeho použití v textu zákona mohlo v aplikační praxi 
vést k tomu, že povinné osoby se budou odevzdávkové povinnosti 
úspěšně vyhýbat účelovým výkladem pojmu „pořízení“ (jako "derivativní 
nabytí"). Jde o problém právnědoktrinální, který nejsme s to plně 
posoudit. Pro případ, že by se výhrada k použití pojmu „pořízení“ v textu 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět, což 
UZS vzala na vědomí. 
Řada pojmů souvisejících s autorskými 
díly a jejich rozmnoženinami je již 
obsahově „obsazena“ autorským zákonem. 
Pro účely novely – která s autorským 
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zákona potvrdila jako oprávněná, přikládáme na konci předkládaných 
připomínek v podobě případného nového úplného znění dotčených 
ustanovení novelizovaných zákonů možné řešení (viz Příloha 2). 
Zásadní připomínka 

zákonem úzce souvisí - je tedy třeba najít 
pojmy, které autorský zákon nepoužívá 
nebo používá v jiném (nezaměnitelném) 
kontextu. 
Důležité je, že návrh v principu nepracuje 
s autorskými díly jako takovými (§ 2 
autorského zákona), tedy výsledky tvůrčí 
činnosti autora vyjádřenými v objektivně 
vnímatelné podobě, nýbrž 
s rozmnoženinami ve smyslu § 13 
autorského zákona; především 
s rozmnoženinami ve formě digitální. 
Nelze proto použít pojem „zveřejnění 
elektronicky“, neboť pojem „zveřejnění“ 
se vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli 
rozmnoženina) poprvé oprávněně 
zpřístupněno veřejnosti; pojem „vydání“  
se pak vztahuje k počátku oprávněného 
rozšiřování rozmnoženin (§ 4 autorského 
zákona). Pokud by ve vztahu 
k elektronickým publikacím byl použit 
pojem „zveřejnění“ či „vydání“, vlastně by 
došlo ke kolizi s  pojmoslovím a ustáleným 
výkladem § 4 autorského zákona. Jak 
uvádí např. prof. Ivo Telec v komentáři 
k autorskému zákonu: vydání díla je 
spojeno s veřejným užitím díla 
prostřednictvím hmotného nosiče (věci), na 
němž je dílo hmotně zachyceno nelze jej 
od něj fyzicky oddělit – což není případ 
elektronických publikací. 
In margo: i autorský zákon používá pojem 
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„pořízení“ ve smyslu vytvoření něčeho – 
např. databáze či rozmnoženiny díla. 
Namátkou: § 33 odst. 2 autorského zákona 
hovoří o pořízení rozmnoženiny 
architektonického díla formou stavby, 
přičemž má na mysli, že někdo 
rozmnoženinu či napodobeninu stavby 
fyzicky zhotoví, nikoli že ji pouze nabude 
do svého vlastnictví. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

Konkrétní připomínky 
1. Název zákona zní: 

"Z Á K O N 
 

ze dne ……… 2017, 
 
kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů" 
Odůvodnění: 
Jak se uvádí v obecné připomínce č. 1, považujeme za nezbytné zařadit do 
navrhovaného právního předpisu rovněž úpravu dodávkové povinnosti ve 
vztahu k vymezené části periodických publikací veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti. Návrh řešení - viz níže, 
konkrétní připomínka č. 5. 
Tato připomínka je zásadní 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
Odkazujeme na vypořádání obecné 
připomínky č. 1 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 

2. V Části první, čl. I, bodu 1 se slova včetně poznámky pod čarou č. 13 "; 
při výkonu této činnosti má postavení poskytovatele služby informační 
společnosti, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem13)" 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. Nebylo možné jí vyhovět. 
Zařazování neperiodických publikací, jež 
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republiky zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno v obecné připomínce č. 8, pro národní knihovnu je 
nepřijatelné relativizovat zařazení knihovního dokumentu do 
konzervačního fondu knihovny. Navíc je takové ustanovení v kolizi s 
ustanovením o tom, že vytvořená databáze se považuje za součást sbírek 
Národní knihovny (viz navrhované ustanovení knihovního zákona § 9 
odstavec 3). Otázka odpovědnosti za obsah šířený na otevřeném Internetu 
ve vztahu k archivu webu nepřipadá v úvahu, neboť zpřístupňování jeho 
obsahu se předpokládá výlučně na terminálech v oprávněných knihovnách 
na místě, bez možnosti dalšího sdělování. 
Pokud by snad předmětné ustanovení směřovalo k tomu, že by některé 
dokumenty uchovávané v archivu webu mohly být veřejně šířeny na 
otevřeném Internetu, bylo by to možné výlučně na základě individuální 
licenční smlouvy s nositelem práv – v takovém případě by pak ovšem 
Národní knihovně odvolání na ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nesvědčilo. 
Viz také obecná připomínka č. 8 výše. 
Tato připomínka je zásadní 

knihovna získá, do knihovního fondu 
(konzervačního či jiného), není návrhem 
nikterak dotčeno. K žádné relativizaci ve 
smyslu připomínky tedy nedochází.  
Nejeví se jako praktické a vůbec ani jako 
realizovatelné, aby Národní knihovna byla 
povinna jednotlivé dokumenty získané 
cestou web-harvestingu zařazovat 
jednotlivě do knihovního fondu (včetně 
zápisů do přírůstkového seznamu apod.). 
Pokud jde o odpovědnost za obsah 
získaných dokumentů, nemůže ji řešit 
Národní knihovna – tuto odpovědnost 
nesou jiné subjekty (vydavatelé, správci 
webových stránek). Ani dnes například 
nenesou knihovny odpovědnost za obsah 
tištěných publikací, které cestou povinného 
výtisku získávají. Z podstaty věci tedy není 
možné řešit v návrhu odpovědnost Národní 
knihovny. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

3. V Části první, čl. I, bodu 1 se za nově vložené písmeno d) vkládá další 
nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: 
"e) pořizuje databázi povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky veřejně šířených prostřednictvím služeb informační 
společnosti15), k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny 
Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního muzea v Praze, 
Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské knihovny, Městská 
knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
v Praze, 
15) § 9 odst. 3 zákon a č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskového zákona), ve znění pozdějších předpisů." 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
Odkazujeme na vypořádání obecné 
připomínky č. 1. 
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Slova "e) až i)" v poslední větě tohoto bodu se nahrazují slovy "f) až j)". 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno a zdůvodněno v obecné připomínce č. 1 výše, do předmětu 
právní úpravy je třeba a je možné zařadit periodické publikace pořízené 
elektronicky a šířené prostřednictvím služeb informační společnosti, jež 
jsou uváděny na veřejnost s přiděleným číslem Mezinárodního číslování 
seriálových publikací nebo jsou uváděny na trh v České republice za 
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Doplňované 
ustanovení je pak jednak pandánem k ustanovení v nové Části třetí článku 
III předkládaného návrhu, jednak doplňkem k ustanovení 
o neperiodických publikacích [viz nové písmeno d)]. 
Tato připomínka je zásadní 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

4. Text Části první, čl. I, bodu 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 
"V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

(3) Databáze podle odstavce 2 písm. c), d) a e) se považují za 
součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 

(4) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. c) zpřístupňují Národní 
knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního 
muzea v Praze, Ministerstvo kultury, Parlamentní knihovna, krajské 
knihovny, Městská knihovna v Praze a Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana v Praze jednotlivcům ze strany veřejnosti,  
a) prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektech,  
b) výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
c) přitom jsou povinny zamezit zhotovení rozmnoženiny obsahu 

databáze nebo jeho části;  
d) ustanovení písm. c) neplatí pro zhotovení tiskové rozmnoženiny 

prvku databáze nebo jeho části knihovnou na požádání v souvislosti s 
užitím podle tohoto odstavce; za užití podle části věty před 
středníkem náleží nositeli práv odměna podle zvláštního právního 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
V návrhu zákona byl sjednocen výčet 
knihoven oprávněných vytěžovat a 
zužitkovávat databázi (1) dokumentů 
získaných cestou web-harvestingu, (2) 
dokumentů získaných jako povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací. 
Okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat veřejnosti povinné výtisky 
elektronických neperiodických publikací a 
okruh knihoven oprávněných 
zpřístupňovat dokumenty získané cestou 
web-harvestingu byl stanoven jako shodný. 
V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že 
pořizování rozmnoženin je v režimu 
autorského zákona (který připouští 
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předpisu7). 
(5) Obsah databáze podle odstavce 2 písm. d) a e) zpřístupňují 

oprávněné knihovny jednotlivcům ze strany veřejnosti,  
a) prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektech,  
b) výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 
c) přitom jsou povinny zamezit zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části;  
d) ustanovení písm. c) neplatí pro zhotovení tiskové rozmnoženiny 
prvku databáze nebo jeho části knihovnou na požádání v souvislosti s 
užitím podle tohoto odstavce, jde-li o takovou část neperiodické nebo 
periodické publikace, jako je kapitola knihy, příspěvek ve sborníku, 
článek v časopise, celá stránka periodického tisku nebo samostatné 
vyobrazení; za užití podle části věty před středníkem náleží nositeli práv 
odměna podle zvláštního právního předpisu7). 
e) (6) Pokud nositel práv k autorskému dílu nebo jinému předmětu 
ochrany podle zvláštního právního předpisu7) obsaženému v prvku 
databáze podle odstavce 2 písm. c) nebo d) nebo e) udělí Národní 
knihovně, popřípadě dalším oprávněným osobám souhlas s jeho užitím 
nad rámec ustanovení odstavců 4 a 5, řídí se zpřístupňování takového 
prvku databáze obsahem takového souhlasu. 
f) 7) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů." 
 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno výše, v Evropské unii se při posuzování vyváženosti práv (a 
to i v působnosti autorského práva, které s předmětným problémem 
souvisí) obecně uznává význam možnosti zhotovit tiskovou 
rozmnoženinu části díla pro účinné studium, resp. vědeckou práci. Podle 
nejnovějších návrhů Evropské komise na reformu autorského práva EU se 

zhotovení rozmnoženiny díla pro účely 
např. výzkumu); není tedy třeba jej řešit 
navrhovanou úpravou. Při zpracování 
návrhu muselo Ministerstvo kultury 
vycházet z platného českého právního 
řádu; případné návrhy Evropské unie na 
reformu autorského práva jsou irelevantní. 
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rýsuje možnost, aby v budoucnu část odměny za rozmnožování pro 
osobní potřebu získali i nakladatelé (resp. vydavatelé). 
Nově vložený odstavec 6 pak upravuje užití předmětů uložených nebo 
odevzdaných podle předkládaného návrhu, pokud jsou veřejně šířeny na 
základě veřejné licence, případně v rámci tzv. otevřeného přístupu (open 
access). Souhlas ve smyslu navrhovaného ustanovení tedy Národní 
knihovna, případně další oprávněné osoby obdrží zpravidla cestou 
konkludentního uzavření smlouvy, vyloučeno však není ani udělení 
souhlasu na základě individuální smlouvy. Typicky půjde o různé 
materiály šířené nekomerčně s číslem mezinárodního číslování i bez něj – 
výstupy projektů vysokých škol, vědeckých ústavů i nestátních 
organizací, u nichž je nekomerční šíření součástí smlouvy o projektu a 
jeho financování. Potřeba takového ustanovení vyplývá z toho, že 
zpřístupňování uložených a odevzdaných publikací je v navrhované 
právní úpravě vyňato z působnosti autorského zákona (viz obecná 
připomínka č. 2), ale v uvedených případech není důvod neumožnit, aby 
publikace mohly být zpřístupňovány nad rámec v předpisu uvedených 
omezení. Mutatis mutandis jde o obdobu ustanovení § 97e odst. 3 nově 
zařazovaného do autorského zákona (novela projednávána v Poslanecké 
sněmovně), kterým se vyjímají díla šířená na základě veřejných licencí z 
působnosti ustanovení o rozšířené kolektivní správě. 
Tato připomínka je zásadní 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

5. Za část druhou se zařadí nová část třetí, která včetně poznámky pod 
čarou č. 1a zní: 

"ČÁST TŘETÍ 

Změna tiskového zákona  

Čl. III 
Zákon 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.142/2012 Sb. a zákona 
č. 305/2013 Sb., se mění takto: 
1. V § 3 písmenu b) se za slovo "tisk" vkládají slova, jež včetně 
poznámky č. 1a znějí: "; u periodického tisku veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti1a) je vydavatelem fyzická 
nebo právnická osoba zajišťující jeho obsah 

1a) § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů.". 

2. V § 3 písmenu c) se za slovo "vydání" vkládají slova, jež znějí: 
"tiskem nebo pořízení elektronicky". 
3. V § 3 písmenu d) se za slova "hmotných rozmnoženin (výtisků) 
periodického tisku" vkládají slova, jež znějí: "nebo soubor rozmnoženin 
periodického tisku pořízených elektronicky veřejně šířených 
prostřednictvím služeb informační společnosti". 
4. V § 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), jež zní "e) 
pořízením periodického tisku elektronicky pořízení s dodáním na 
hmotném nosiči i bez hmotného nosiče, včetně pořízení v elektronickém 
formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením". 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 
5. V § 8 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: "[§ 3 
písm. d)]". 
6. V § 9 odstavci 1 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 
"pořízeného tiskem nebo v případě podle písm. h) rovněž pořízeného 
elektronicky s dodáním na hmotném nosiči,". 
7. V § 9 odstavci 2 se za slovo "tisku" vkládají slova, jež znějí: 
"podle odstavce 1". 
8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, jenž zní: 

"(3) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého 
vydání periodického tisku pořízeného elektronicky veřejně šířeného 
prostřednictvím služeb informační společnosti, jemuž bylo uděleno číslo 
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Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo který je 
uváděn na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského prospěchu, do 7 dnů ode dne jeho vydání 
zajistit dodání povinného výtisku prostého technických ochranných 
opatření Národní knihovně České republiky. Požadavky na povinný 
výtisk a způsob jeho odevzdání podle předchozí věty stanoví standard pro 
odevzdávání povinných výtisků periodického tisku pořízeného 
elektronicky, který vydá Ministerstvo kultury a zveřejní jej na úřední 
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup." 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se přečíslují na 4 až 6. 

 
Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné v zájmu uchování jedné z podstatných součástí 
informačního a kulturního bohatství (a do budoucna dědictví) zařadit do 
předmětu předkládané právní úpravu také dodávkovou povinnost týkající 
se stanovené části elektronické periodické publikační produkce České 
republiky. Viz také obecná připomínka č. 1 a konkrétní připomínka č. 1 a 
3. 
Tato připomínka je zásadní 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

6. Dosavadní Část třetí čl. III se přečíslují na Část čtvrtou čl. IV. 
Odůvodnění: 
Technická úprava v důsledku konkrétní připomínky č. 5. 
 

Připomínka byla se zástupcem UZS 
opakovaně projednána, a to i na úrovni 
náměstka ministra, a vysvětlena. Nebylo 
možné jí vyhovět, což UZS vzala na 
vědomí. 
V podrobnostech odkazujeme na 
vypořádání obecné připomínky č. 1. 
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