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 VIII.  
 

Vyhodnocení připomínkového řízení 
 
 Návrh zákona byl prostřednictvím eKLEP dne 14. května 2019 zaslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro 
uplatnění připomínek 20 pracovních dní, tj. do 10. června 2019, všem ministerstvům a dalším připomínkovým místům určeným Legislativními 
pravidly vlády. Návrh byl rovněž zaslán Svazu knihovnických a informačních pracovníků České republiky, Sdružení knihoven ČR, Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů a Unii vydavatelů.  
               
Žádné připomínky k návrhu neuplatnila tato připomínková místa:  

• Ministerstvo dopravy  
• Ministerstvo obrany 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
• Ministerstvo zahraničních věcí  
• Ministerstvo zdravotnictví  
• Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
• Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády  

• Český statistický úřad  
• Pardubický kraj 
• Karlovarský kraj  
• Liberecký kraj 
• Kraj Vysočina 
• Olomoucký kraj  
• Královéhradecký kraj 
• Sdružení místních samospráv ČR 

 
Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: 

• Ministerstvo financí  
• Ministerstvo vnitra  
• Úřad vlády – ministryně spravedlnosti a předsedkyně 

Legislativní rady vlády (oddělení hodnocení dopadů 
regulace)  

• Hlavní město Praha 
• Jihočeský kraj 

• Jihomoravský kraj 
• Plzeňský kraj 
• Ústecký kraj 
• Svaz měst a obcí České republiky  
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Připomínky, zčásti označené jako zásadní, dále uplatnil Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovnických a informačních pracovníků 
České republiky, Sdružení knihoven ČR a Unie vydavatelů; jimi uplatněné připomínky byly projednány, vysvětleny, po dohodě některé 
zapracovány a připomínková místa s vypořádáním souhlasí. Nad rámec oslovených připomínkových míst své připomínky k materiálu, převážně 
označené jako zásadní, zaslaly také Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
ČR; jimi uplatněné připomínky byly projednány, vysvětleny, po dohodě některé zapracovány a připomínková místa s vypořádáním souhlasí. 
Vypořádání je zahrnuto v níže uvedené tabulce. Po stanovené lhůtě zaslalo připomínky Sdružení pro internetový rozvoj, jež nebylo přímo osloveno 
jako připomínkové místo; jeho připomínky, přímo navazující na připomínky Unie vydavatelů, byly podle možností akceptovány (v návaznosti na 
vypořádání připomínek Unie vydavatelů). Rovněž uplatnila k návrhu připomínky Pirátská strana - klub poslanců. Tyto připomínky byly rovněž 
projednány a jsou zahrnuty v níže uvedené tabulce. 
 
V tabulce jsou uvedeny věcné připomínky k návrhu zákona uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení. Legislativně technické 
a formální připomínky uplatněné Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, Úřadem vlády – ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády (oddělení hodnocení dopadů regulace), Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Hlavním městem Praha, Jihomoravským krajem, Svazem měst a obcí České republiky,  
Konfederací  zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Unií zaměstnavatelských svazů České republiky 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  
1. Zásadně nesouhlasíme s body I.2 a II.2 návrhu usnesení vlády. 
Požadujeme, aby vyčíslené dopady byly pokryty v rámci schválených 
výdajových limitů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. V tomto smyslu 
požadujeme výše uvedené body návrhu usnesení vlády přeformulovat a 
upravit i dotčené části materiálu. Připomínáme, že pokud vyplývají 
ze závěrů obsažených v předkládací zprávě finanční nároky na státní 
rozpočet, musí dle článku IV. Jednacího řádu vlády materiál obsahovat 
konkrétní zdroj krytí (přesun v rámci rozpočtu kapitoly nebo snížení 
výdajů jiné kapitoly státního rozpočtu apod.). Ministru financí lze jen 

Připomínka byla opakovaně projednána 
a byla akceptována; odpovídajícím 
způsobem byl materiál upraven (návrh 
usnesení vlády, předkládací zpráva, 
materiál RIA, důvodová zpráva).  
Náklady, jež si návrh vyžádá, budou 
hrazeny v rámci schválených výdajových 
limitů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. 
Národní knihovna provede podle potřeby 
vnitřní organizační změny tak, aby mohl 
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výjimečně navrhovat uložení obecného úkolu, aby zabezpečil finanční 
krytí navrženého opatření.  

být návrh realizován v plném rozsahu; 
proto je posunuta účinnost na 1. 1. 2022.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka  
2. S ohledem na velmi rezervovanou politiku vlády v oblasti navyšování 
nových tabulkových míst nesouhlasíme s požadavky na navýšení kapacit 
včetně prostředků na platy kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Do všech 
relevantních částí materiálu včetně návrhu usnesení vlády požadujeme 
explicitně uvést, že s přijetím navržené úpravy nejsou spojeny požadavky 
na navýšení počtu míst a objemu prostředků na platy. Z návrhu usnesení 
vlády požadujeme vypustit body I.3, II.3 a zařadit nový úkol pro ministra 
kultury ve znění: „zabezpečit implementaci návrhu zákona v rámci 
stávajících limitů personálních kapacit a prostředků na platy v kapitole 
334 Ministerstvo kultury.“ 
Závěr 
Ministerstvo financí vyjádří po zapracování připomínek s předloženým 
materiálem souhlas.  

Připomínka byla opakovaně projednána 
a byla akceptována; odpovídajícím 
způsobem byl materiál upraven (návrh 
předkládací zprávy, materiál RIA, 
důvodová zpráva).  
Náklady, jež si návrh vyžádá, budou 
hrazeny v rámci schválených výdajových 
limitů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. 
Národní knihovna provede podle potřeby 
vnitřní organizační změny tak, aby mohl 
být návrh realizován v plném rozsahu 
s účinností od 1. 1. 2022. Požadavek 
Ministerstva financí byl zapracován do 
materiálu RIA (kapitola 3.1 a 3.2), do 
důvodové zprávy (kapitola 7) a do 
usnesení vlády, v návaznosti na průběžná 
jednání.  

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

K části první, čl. I, bodu 3 
V důvodové zprávě (str. 23) se uvádí, že „z dokumentů získaných cestou 
web-harvestingu, cestou povinného odevzdávání elektronických 
povinných výtisků neperiodických publikací a povinného odevzdávání 
elektronických povinných výtisků elektronického periodického tisku bude 
Národní knihovna pořizovat samostatné databáze, které budou samy o 
sobě i jejich obsah součástí jejích sbírek ve smyslu autorského zákona a 
bude se na ně tedy vztahovat režim autorského zákona (knihovní 
licence).“ V předmětném novelizačním bodě (navrhované znění odstavce 
3) se však hovoří pouze o databázi pořizované Národní knihovnou podle 
odstavce 2 písm. c), nikoliv i o databázích pořizovaných podle odstavce 2 
písm. d). Proto doporučujeme nahradit slova „Databáze pořizovaná 
Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) se považuje“ slovy 

Připomínka byla vzata na vědomí.  
Jde tu o dva rozdílné instituty. Povinné 
výtisky elektronických neperiodických 
publikací jsou (jeden každý) součástí 
konzervačního fondu knihovny podle 
knihovního zákona, tedy ipso facto 
součástí sbírek Národní knihovny ve 
smyslu § 37 odst. 1 autorského zákona a 
jejich režim nemusí návrh zvlášť řešit. 
Naproti tomu webové stránky získané 
cestou web-harvestingu budou brány jako 
prvky databáze a v zájmu právní jistoty je 
nutno stanovit, že jsou jako takové součástí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3G78WS)



 

4 
 

„Databáze pořizované Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) a d) 
se považují“. 
 
Doporučujeme v navrhovaném znění odstavce 4 vypustit slova „výhradně 
pro účely výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny 
zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho 
části“, neboť uvedené podmínky zpřístupnění díla jsou již stanoveny 
v autorském zákoně [§ 37 odst. 1 písm. c)], popř. je nahradit slovy „a dále 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem“ s uvedením 
odkazu na poznámku pod čarou obsahující citaci zákona č. 121/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, aby bylo jasné, že předmětné ustanovení 
stanovující podmínku zpřístupnění díla nad rámec úpravy v autorském 
zákoně nevylučuje použití § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona. 

sbírek Národní knihovny ve smyslu § 37 
odst. 1 autorského zákona. Proto musela 
být v navrhovaných § 9 odst. 3 a 4 
knihovního zákona zvolena odlišná 
konstrukce. 
 
Pro dobrou srozumitelnost navrhované 
právní normy pokládá Ministerstvo kultury 
za vhodné využít normativní text 
autorského zákona. Zároveň je třeba přesně 
stanovit, že v jednom okamžiku může být 
jeden knihovní dokument zpřístupněn 
pouze jednomu uživateli, ovšem v každé 
z oprávněných knihoven. 

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

3. K části druhé, čl. II, bodu 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 
Termín „pořízení“ se nám nejeví příliš vhodným označením pro 
zpřístupnění neperiodické publikace v elektronické formě bez hmotného 
nosiče [§ 1 odst. 2 písm. d)]. Například autorský zákon, na nějž je ohledně 
terminologie použité v zákoně č. 37/1995 Sb. odkazováno v důvodové 
zprávě, slovo „pořízení“ používá především ve smyslu „vyhotovení“ 
(např. pořízení rozmnoženiny, záznamu, databáze apod.). Je tedy ke 
zvážení, zda namísto výrazu „pořízení“ nepoužít jiný srozumitelnější a 
přiléhavější pojem jako například „vydání v elektronické podobě“ nebo 
„zpřístupnění v elektronické podobě“ (byť i za „cenu“ několika slovného 
pojmu) apod. V návaznosti na to by bylo zapotřebí upravit terminologii i 
v části první, čl. I, bodech 1 a 3.  

Připomínka byla vzata 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. Návrh navazuje na pojmosloví 
návrhu, který byl zpracován v r. 2016 
(sněmovní tisk č. 1011). 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 
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s rozmnoženinami ve formě digitální. Není 
proto  vhodné použít pojem „vydání 
v elektronické podobě“ nebo „zpřístupnění 
v elektronické podobě“, neboť pojmy 
„vydání“ a „zveřejnění“ se vztahují  k dílu  
jako takovému, nikoli k rozmnoženině.  

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

4. K části druhé, čl. II, bodu 2 a 10 
Navrhované formulace „veřejné šíření ve slepeckém písmu“ a „veřejné 
šíření v elektronickém formátu“ nám připadají neobratné a z jazykového 
hlediska neúplné, neboť v nich není uveden předmět (veřejné šíření čeho). 
Proto doporučujeme: 
− v novelizačním bodě 2 nahradit slova “veřejného šíření“ slovem 
„publikace“; 
− v novelizačním bodě 10 nahradit slova „veřejného šíření“ slovem 
„publikace“. 

Připomínka byla vzata na vědomí.  
Zde návrh promítá připomínky 
formulované ve stanovisku předsedy 
Legislativní rady vlády k návrhu, který 
Ministerstvo kultury zpracovalo v roce 
2016 (sněmovní tisk č. 1011). Návrh 
rozlišuje na jedné straně publikaci, ať 
s hmotným nosičem nebo bez něj, a její 
veřejné šíření. Jde o to, že pojem „vydání“ 
či „pořízení“ se primárně vztahuje nikoli 
k elektronické publikaci, nýbrž k jejímu 
veřejnému šíření.  

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

5. K části druhé, čl. II, bodu 10 
V důvodové zprávě se na str. 28 uvádí, že na výčtu příjemců 
neperiodických publikací, jež jsou vydány v tištěné podobě, se nic 
nemění. V navrhovaném znění odstavce 1 písm. a) bodu 4 je však mezi 
příjemci povinného výtisku (Městskou knihovnou v Praze a místně 
příslušnou krajskou knihovnou) uvedena spojka „nebo“, zatímco ve 
stávajícím znění tohoto ustanovení je uvedena spojka „a“. Navrhovanou 
úpravu lze tedy vykládat tak, že si vydavatel bude moci vybrat, kterému 
z uvedených subjektů povinný výtisk odevzdá, zatímco podle stávající 
úpravy vydavatel musí povinný výtisk odevzdat oběma těmto subjektům, 
což je v rozporu s výše uvedenými slovy důvodové zprávy. Proto 
doporučujeme v navrhovaném znění odstavce 1 písm. a) bodu 4 nahradit 
slovo „nebo“ slovem „a“. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
v jejím smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
Zde návrh reaguje na stávající aplikační 
praxi, jež není zcela jednotná: někteří 
vydavatelé, kteří nemají sídlo v Praze, 
odevzdávají povinné výtisky jak Městské 
knihovně v Praze tak i krajské knihovně 
příslušné podle sídla vydavatele, jiní 
naopak pouze příslušné krajské knihovně. 
Proto je třeba postavit na jisto, že 
příjemcem povinného výtisku je vždy 
pouze jedna krajská knihovna příslušná 
podle sídla či místa pobytu vydavatele. 
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Není třeba, aby veškerou produkci 
neperiodických publikací měla získávat 
Městská knihovna v Praze. 

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

7. K části třetí, čl. III, bodu 4 
Podle důvodové zprávy (str. 30) má být jedním z parametrů 
elektronického periodického tisku to, že je „zpřístupňován“ za úplatu, 
tedy opakovaně. Předmětný novelizační bod avšak elektronický 
periodický tisk definuje mj. jako publikaci, která „byla zpřístupněna za 
úplatu“, což vyvolává dojem, že pro naplnění definice elektronického 
periodického tisku postačí, že publikace byla zpřístupněna za úplatu 
pouze jednorázově. Proto doporučujeme nahradit slova „byla 
zpřístupněna“ slovy „je zpřístupňována“.  

Připomínka byla vzata na vědomí a 
v jejím smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
Z povahy věci postačí k naplnění hypotézy 
právní normy, když je publikace 
zpřístupněna za úplatu pouze jedenkrát a 
následně je zpřístupňována po nějakou 
dobu úplatně nebo bezúplatně. Účel návrhu 
je jiný: stanovit, že elektronický periodický 
tisk, který je zpřístupňován bezúplatně, 
nepodléhá odevzdávkové povinnosti podle 
návrhu.  

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

8. K části třetí, čl. III, bodu 7 
Pro zachování jednotné terminologie doporučujeme vložit za slovo 
„zpřístupňované“ slova „v elektronické formě“, neboť elektronický 
periodický tisk je v navrhovaném znění § 3 písm. b) definován jako 
„publikace zpřístupňovaná v elektronické formě bez hmotného nosiče“. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh zde zavádí dva pojmy: elektronický 
periodický tisk, který má určité znaky 
vymezené zákonnou definicí, a vydání 
elektronického periodického tisku, které je 
z podstaty věci subkategorií elektronického 
periodického tisku. Není proto třeba zvlášť 
zmiňovat elektronickou formu.  

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

9. K části třetí, čl. III, bodu 9 
Údaje, které je vydavatel povinen uvést na každém vydání elektronického 
periodického tisku, jsou v návrhu uvedeny odkazem na příslušná 
ustanovení vztahující se k periodickému tisku. To však není zcela přesné, 
protože vydavatel elektronického periodického tisku nemůže striktně 
vzato na jeho vydání uvést např. název periodického tisku, protože se o 
periodický tisk tak, jak je definován v § 3 písm. a), nejedná. To samé se 
týká dne vydání, jehož definice obsažená v § 3 písm. g) se vztahuje pouze 
na periodický (nikoliv elektronický periodický) tisk. Proto doporučujeme 

Připomínka byla vzata na vědomí, zčásti 
jí bylo vyhověno a v jejím smyslu byl 
návrh upraven. 
Ministerstvo kultury soudí, že povinnost 
podle § 8 odst. 3 tiskového zákona (jež je 
de iure pouze upřesněním stávající 
povinnosti podle § 8 odst. 1 tohoto zákona 
ve vztahu k elektronickému periodickému 
tisku) je v navrhovaném ustanovení 
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příslušné náležitosti vydání elektronického periodického tisku rozepsat do 
jednotlivých pododstavců, jako je tomu v odstavci 1. Zároveň 
doporučujeme rozsah stávající definice dne vydání obsažené 
v navrhovaném § 3 písm. g) rozšířit i na elektronický periodický tisk, 
například následujícím zněním tohoto ustanovení: „g) dnem vydání 
kalendářní den, kdy bylo zahájeno veřejné šíření vydání periodického 
tisku nebo elektronického periodického tisku“.  

ukotvena dostatečně. Jde o standardní 
odkazové ustanovení, které používá, a to i 
ve vztahu k povinnostem, například zákon 
č. 122/2000 Sb. Shodnou konstrukci, byť 
obsahově obrácenou, obsahuje např. zákon 
č. 266/1994 Sb. ve svém § 22 a § 23. 
Definice „dne vydání“  byla rozšířena i ve 
vztahu k elektronickému periodickému 
tisku. 

Ministerstvo  pro 
místní rozvoj 

10. K části třetí, čl. III, bodu 11, 15 
1) S ohledem na definice pojmů uvedené v § 3 zákona doporučujeme 
nahradit v novelizačním bodě 11 slovo „zpřístupňování“ slovy „veřejného 
šíření“. Zpřístupňování je totiž pojímáno široce jako vlastní činnost 
vydavatele, která zahrnuje mj. i veřejné šíření [§ 3 písm. d)], zatímco 
veřejným šířením se dle § 3 písm. h) rozumí zpřístupňování ve smyslu 
předmětného novelizačního bodu.    
2) Jelikož je povinnost vydavatele týkající se dodání povinných 
elektronických výtisků příjemcům podle navrhovaného znění odstavce 1 
(novelizační bod 11) formulována jako povinnost „zajistit“ dodání těchto 
výtisků, doporučujeme povinnost stanovenou v navrhovaném znění 
odstavce 2 formulovat obdobně, tedy nahradit slova „odevzdat 
elektronický povinný výtisk“ slovy „zajistit odevzdání elektronického 
povinného výtisku“. Ze stejného důvodu doporučujeme nahradit 
v novelizačním bodě 15 slova „neodevzdá elektronický povinný výtisk“ 
slovy „nezajistí odevzdání elektronického povinného výtisku“. 

Připomínkám bylo vyhověno a návrh 
byl v jejich smyslu upraven. 
Ministerstvo kultury souhlasí s podstatou 
připomínky, použije však výraz 
„zpřístupnění“, který je pojmovým znakem 
veřejného šíření a současně se váže 
k pojmu vydání, přičemž v § 3 písm. f) 
tiskového zákona byla učiněna rovněž 
úprava tak, aby se vyjádřil konkrétní 
okamžik vážící se k jednotlivému číslu - 
vydání. Návrh byl v tomto smyslu upraven, 
a to včetně sankčních ustanovení.  
 

Ministerstvo  
spravedlnosti 

K části první, knihovní zákon 
1. K bodu 1, § 9 odst. 2 písm. c) 
V § 9 odst. 2 písm. c) je stanovena povinnost Národní knihovny 
zabezpečovat sběr, uchovávání a zpřístupňování „vybraných informací“. 
Ohledně toho, co se rozumí pojmem „vybrané informace“, návrh nic 
dalšího blíže nestanoví; z návrhu není zřejmé, co je obsahem tohoto 
pojmu ani kdo obsah tohoto pojmu stanoví. Z důvodové zprávy plyne, že 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
v jejím smyslu byla upravena důvodová 
zpráva. 
Kritéria, jaké webové stránky budou 
harvestovány, určí primárně Národní 
knihovna. Tato paměťová instituce je 
schopna z odborného hlediska určit, jaké 
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kritéria pro určení „vybraných informací“ stanoví Národní knihovna, 
nicméně pouhé vysvětlení v důvodové zprávě není dle našeho názoru 
dostačující. Navrhované znění dotčeného ustanovení bez jakéhokoliv 
bližšího určení, co spadá pod pojem „vybrané informace“, pokládáme za 
v rozporu s požadavkem na určitost zákona a požadujeme proto do textu 
návrhu doplnit definici uvedeného pojmu nebo postup, kdo a jakým 
způsobem stanoví, případně rovněž na základě jakých kritérií, co je 
obsahem pojmu „vybrané informace“.  

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. 

Ministerstvo  
spravedlnosti 

2. K bodu 1, § 9 odst. 2 písm. c) 
Obsah tohoto ustanovení za středníkem, týkající se odpovědnosti za obsah 
vybraných informací, stanoví, že Národní knihovna má tuto odpovědnost i 
vůči informacím vyhledaným z vlastní iniciativy. Upozorňujeme na 
nejednotnost s textem tohoto ustanovení před středníkem, kde se ohledně 
shromažďování vybraných informací stanoví, že Národní knihovna 
zabezpečuje jejich sběr (pouze) prostřednictvím služeb informační 
společnosti. V tomto kontextu tedy není zřejmé, kam spadají informace 
vyhledané z vlastní iniciativy. Doporučujeme sjednotit dle záměru 
předkladatele. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Zde návrh promítá pojmosloví zákona č. 
480/2004 Sb., a rovněž omezení 
odpovědnosti za obsah sbíraných 
informací. Ohledně odpovědnosti Národní 
knihovny je třeba provázat návrh se 
zákonem č. 480/2004 Sb. – Národní 
knihovna nemůže nést odpovědnost za 
obsah elektronických dokumentů, které 
v rámci provádění web-harvestingu 
roboticky sebere a dále s nimi pracuje, 
včetně zpřístupňování. In margo lze 
doplnit, že shodná konstrukce byla již 
v předchozím vládním návrhu a předložena 
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Poslanecké sněmovně (šlo o sněmovní tisk 
č. 1011).  

Ministerstvo  
spravedlnosti 

3. K bodu 3, § 9 odst. 4 
Upozorňujeme, že knihovnám jsou tímto ustanovením ukládány 
povinnosti (zejména povinnost zamezit možnosti zhotovení 
rozmnoženiny), k nimž v návrhu chybí odpovídající přestupek. 
Doporučujeme přesněji formulovat, komu zajištění splnění povinností 
uložených v tomto ustanovení náleží (např. provozovatel knihovny), a 
v návaznosti na to doplnit do návrhu odpovídající přestupek.  

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí vyhověno co do smyslu doplněním 
důvodové zprávy. 
Platná právní úprava používá do jisté míry 
promiscue pojem „knihovna“ a 
„provozovatel knihovny“. Tento stav je 
dán vývojem pojmosloví: zákon o 
neperiodických publikacích a tiskový 
zákon používají pojem „knihovna“ ve 
smyslu příjemce povinného výtisku, 
následně knihovní zákon zavedl rozlišení 
pojmu „provozovatel knihovny“ coby 
osoby, jež plní povinnosti spojené 
s provozováním knihovny, a pojmu 
„knihovny“ coby zařízení, v němž jsou 
poskytovány veřejné knihovnické a 
informační služby na principu rovnosti. 
Zavedení přestupku, jehož by se mohla 
dopustit knihovna nebo provozovatel 
knihovny, se jeví jako zbytné. Z pohledu 
čtenáře (uživatele knihovny) lze porušení 
povinnosti zpřístupnit knihovní dokument 
řešit soukromoprávní cestou (v rámci 
smluvního vztahu provozovatel knihovny – 
uživatel); z hlediska nositele práv 
k autorskému dílu lze porušení povinnosti 
řešit například cestou soukromoprávní 
podle § 40 autorského zákona. Oblast 
sankcí je do značné míry řešena obecnou 
úpravou přestupků podle § 105a a násl. 
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autorského zákona. V případě, kdy by 
knihovna užívala autorská díla v rozporu 
s právní úpravou (nad rámec zákonné 
licence, resp. zvláštní právní úpravy podle 
navrhované úpravy), dopustila by se se 
neoprávněného užití díla (§ 105b 
autorského zákona). Zavedení další 
skutkové podstaty přestupku, v níž by bylo 
nutné přesně identifikovat pachatele 
(knihovnu / provozovatele knihovny) by 
znamenalo značný zásah do pojmosloví 
novelizovaných předpisů, které je sice 
nejednotné, avšak v praxi tato skutečnost 
nepůsobí potíže.  

Ministerstvo  
spravedlnosti 

K části druhé, zákon o neperiodických publikacích 
5. K bodu 2, § 1 odst. 2 písm. d) 
Upozorňujeme na nedůvodný rozdíl v definici pojmů „pořízení 
[neperiodické publikace v elektronické formě]“ a definicí „vydání 
elektronického periodického tisku“ uvedené v části III. návrhu, 
novelizační bod 7, § 3 písm. f) tiskového zákona. V posledně zmíněném 
je ve vymezení pojmu uveden prvek, že „obsah zůstává nezměněný od 
okamžiku zahájení zpřístupňování“. Domníváme se, že by tento prvek 
měl být uveden obdobně i ve vymezení pojmu „pořízení [neperiodické 
publikace v elektronické formě]“ tak, aby si definice odpovídaly. Rovněž 
z důvodové zprávy vyplývá záměr předkladatele, aby vydání 
elektronického periodika bylo postaveno na roveň elektronické 
neperiodické publikace; rozdíl má spočívat pouze v periodicitě. 
Doporučujeme vymezení pojmu v § 1 odst. 2 písm. d) v tomto smyslu 
doplnit. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Vzhledem k účelu 
návrhu není jeho ambicí sjednocovat 
pojmosloví zákona o neperiodických 
publikacích a tiskového zákona, které jsou 
pojaty koncepčně značně odlišně, což 
odpovídá době jejich vzniku a jejich 
celkovému pojetí. Je ovšem nezbytné, pro 
účely návrhu, vymezit periodický tisk 
v tom smyslu, že jednotlivé vydání musí 
být časově ohraničeno, tedy musí být 
neměnné, tak, aby do režimu návrhu 
nemohla být zařazena například různá 
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zpravodajská periodika, jejichž obsah se 
mění i v řádu minut, či například různé 
blogy a podobné platformy. U 
neperiodických publikací je tato 
neměnnost dána z podstaty věci. V tomto 
smyslu mají být vydání neperiodické 
publikace a konkrétního vydání 
periodického tisku (např. odborného 
časopisu) stejnocenné: vznikne publikace, 
která je v čase již neměnná a jako 
s takovou s ní lze zacházet..  

Ministerstvo  
spravedlnosti 

6. K bodu 6, § 2 odst. 1 písm. e) 
Doporučujeme vypustit slova „vydané nebo pořízené“ pro nadbytečnost. 
Skutečnost, že neperiodická publikace může být vydána nebo pořízena 
vyplývá z definice neperiodické publikace obsažené v § 1. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 

Ministerstvo  
spravedlnosti 

7. Nad rámec návrhu 
Nad rámec předloženého návrhu doporučujeme provést úpravu, která 
odstraní terminologickou nejednotnost s novým občanským zákoníkem. V 
§ 5b odst. 2 písm. i) doporučujeme nahradit slova „zbavení nebo omezení 
způsobilosti k právním úkonům“ slovy „omezení svéprávnosti“. 
Upozorňujeme, že dle § 55 a násl. občanského zákoníku může být člověk 
na svéprávnosti omezen, nemůže jí být zbaven. Stejnou úpravu 
doporučujeme i v § 5b odst. 3 písm. i).  
 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Připomínka jde nad rámec návrhu; 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“ a pojem „právní 
úkon“ nahradit pojmem „právní jednání“ 
(mimo jiné i s oporou v § 3032 občanského 
zákoníku).  

Ministerstvo  
spravedlnosti 

K části třetí, tiskový zákon 
8. K bodu 11, § 9a odst. 1 
Doporučujeme nahradit slova „ode dne zahájení jeho zpřístupňování“ 
slovy „ode dne jeho zpřístupnění“. Toto znění přesněji odpovídá 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Pojmosloví návrhu bylo upraveno, a to i ve 
vztahu k tomu, že periodický tisk, resp. 
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vymezení pojmů v § 3 a analogicky rovněž znění  
§ 9 týkající se periodického tisku, kde se stanoví „ode dne jeho vydání“ a 
nikoliv „ode dne zahájení jeho vydávání“. Úpravu v tomto smyslu 
doporučujeme i v bodě 7. 

jeho konkrétní „elektronické vydání“, aby 
mohl být odevzdán, musí být již v čase 
neměnný (konkrétní vydání např. 
odborného či vědeckého časopisu). 

Ministerstvo 
zemědělství 

K Důvodové zprávě: Návrh zákona předpokládá navýšení výdajů 
rozpočtu Národní knihovny o cca 30 mil. Kč ročně. Z důvodové zprávy 
ani ze zprávy RIA však není zřejmé, zda požadované navýšení rozpočtu 
a počtu systemizovaných míst je odpovídající nově zaváděným 
povinnostem či činnostem. S ohledem na skutečnost, že v současné době 
je provozována Digitální knihovna a Webarchiv, lze předpokládat, že 
v řadě případů budou využity či mírně posíleny stávající kapacity 
(personální, technologické, administrativní apod.). Míra využití 
stávajících kapacit (případně externích dodavatelů) není v materiálu 
popsána. Doporučujeme proto důvodovou zprávu doplnit. 

Připomínce bylo vyhověno doplněním 
materiálu RIA (kapitola 3.1). 
Výdaje Národní knihovny, přímo 
související s návrhem, jsou dvojího druhu. 
Jde o výdaje na zaměstnance, tedy 
prostředky na platy a zákonné odvody, a 
dále jde o věcné náklady. Národní 
knihovna již agendu vyplývající z návrhu 
částečně vykonává, například provádí web-
harvesting – je ovšem třeba zavést alespoň 
základní pravidla pro zacházení 
s dokumenty, jež Národní knihovna 
v rámci provádění web-harvestingu 
získává. Tato pravidla se týkají zacházení 
s dokumenty a jejich zpřístupňování jak 
v rámci systému knihoven, tak vůči 
uživatelům. Obdobný princip se uplatní i u 
povinného výtisku elektronických 
publikací. Rozšíření povinností Národní 
knihovny, kdy uchovávání elektronických 
publikací a nakládání s nimi (včetně 
zpřístupňování) bude oproti stávajícímu 
právnímu prostředí upřesněno, vyžaduje 
zvýšené náklady. Jde o to: musí být 
stanovena, v zájmu ochrany psaného 
kulturního dědictví, jež vzniká a existuje 
v elektronické podobě (a jeho objem se 
stále zvětšuje), pravidla pro uchovávání 
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tohoto segmentu kulturního dědictví, jeho 
uchovávání a jeho zpřístupňování, což 
stávající právní řád neřeší dostatečně. 
Návrh reaguje na změny v oblasti 
autorského práva (včetně práva EU). Téma 
nákladů bylo opakovaně konzultováno 
s Národní knihovnou se závěrem, že 
požadavek Národní knihovny na navýšení 
příspěvku na provoz podle zákona č. 
218/2000 Sb. a požadavek na navýšení 
„tabulkových míst“, tedy počtu 
přepočtených úvazků, je z hlediska 
naplnění návrhu minimální možný. 
Národní knihovna si je samozřejmě 
vědoma povinnosti stanovené v § 53 odst. 
4 zákona č. 218/2000 Sb., totiž povinnosti 
plnit všechny své úkoly 
„nejhospodárnějším způsobem“. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K části první, novelizačnímu bodu 3 
Upozorňujeme, že ustanovením § 9 odst. 4 zavádíte novou povinnost, ke 
které však chybí odpovídající sankce. Z tohoto důvodu doporučujeme 
k danému ustanovení dopracovat přestupek. 

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí co do smyslu vyhověno doplněním 
důvodové zprávy. 
Zavedení přestupku, jehož by se mohla 
dopustit knihovna, resp. její provozovatel, 
se jeví jako zbytné. Z pohledu čtenáře 
(uživatele knihovny) lze porušení 
povinnosti zpřístupnit knihovní dokument 
řešit soukromoprávní cestou (v rámci 
smluvního vztahu provozovatel knihovny – 
uživatel; tento vztah vzniká na základě 
knihovního zákona v návaznosti na 
občanský zákoník); z hlediska nositele 
práv k autorskému dílu lze porušení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3G78WS)



 

14 
 

povinnosti řešit například soukromoprávní 
cestou podle § 40 autorského zákona,. 
Oblast sankcí je do značné míry řešena 
obecnou úpravou přestupků podle § 105a a 
násl. autorského zákona. V případě, kdy by 
knihovna užívala autorská díla v rozporu 
s právní úpravou (nad rámec zákonné 
licence, resp. zvláštní právní úpravy podle 
navrhované úpravy), dopustila by se se 
neoprávněného užití díla (§ 105b 
autorského zákona). Zavedení další 
skutkové podstaty přestupku, v níž by bylo 
nutné přesně identifikovat pachatele 
(knihovnu / provozovatele knihovny) by 
znamenalo značný zásah do pojmosloví 
novelizovaných předpisů, které je sice 
nejednotné, avšak v praxi tato skutečnost 
nepůsobí potíže.  

Ministerstvo vnitra  K čl. I bodu 3 – k § 9 odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb.: 
Dle důvodové zprávy bylo na základě konzultací s nakladatelskou 
veřejností zvoleno lex specialis omezení k režimu zavedenému autorským 
zákonem. Knihovny tedy mají zpřístupňovat obsah databází, resp. 
jednotlivé dokumenty tím způsobem, že v jedné knihovně bude mít ke 
konkrétnímu dokumentu v jednom okamžiku přístup pouze jeden uživatel. 
Zvolená textace ustanovení však dle našeho názoru neodpovídá záměru. 
Dle znění odstavce 4 se jedná o celý „obsah databáze“, nikoli jen jeden 
dokument z databáze a rovněž nelze určit, zda se jedná o jeden přístup ve 
všech knihovnách či o jeden přístup v každé z možných knihoven. 
Ustanovení požadujeme v daném smyslu upravit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Princip 4J byl v normativním textu 
upřesněn – tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden konkrétní 
dokument zpřístupněn pouze jednomu 
uživateli (bez ohledu na počet terminálů, 
jimiž konkrétní knihovna disponuje). Jde o 
promítnutí požadavku vydavatelů.  
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Tedy: jeden elektronický dokument (jeden 
titul, jedna publikace) požívající 
autorskoprávní ochrany bude moci být 
zpřístupněn v každé z oprávněných 
knihoven, a to pouze jednomu uživateli. 
Oprávněná knihovna může zpřístupnit 
v jednom okamžiku více různých 
elektronických dokumentů (autorských děl 
ve smyslu autorského zákona), pokud má 
více terminálů. Stěžejní je, že jedno 
autorské dílo, resp. rozmnoženina ve 
smyslu autorského zákona, může být 
zpřístupněna v konkrétní knihovně v jeden 
okamžik jednomu uživateli.  

Ministerstvo vnitra K čl. II bodům 13 a 14 – k § 5b odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 37/1995 
Sb.: 
Požadujeme předmětné novelizační body vypustit bez náhrady, neboť 
nově zavedená legislativní zkratka „místo pobytu“ [§ 2 odst. 1 písm. c)] 
obsahuje kromě adresy trvalého pobytu i adresu bydliště, která však není 
vedena v informačním systému evidence obyvatel. Uvedená ustanovení 
přitom obsahují výčet údajů, které podle tohoto zákona využívají krajské 
úřady a Ministerstvo kultury z informačního systému evidence obyvatel, 
je tedy nezbytné ponechat původní znění, a to v souladu se zákonem č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 2 – k § 2 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb.: 
Nedomníváme se, že je důvodné, aby u elektronického periodického tisku 
nebylo zakotveno právo na odpověď, právo na opravu chybných údajů a 
chyběla i ochrana důvěrnosti informačního zdroje, požadujeme toto 
vyjmutí vypustit. K navrhované výluce nestačí pouhé konstatování, že 
novela má být minimalistická s ohledem na její hlavní záměr - vznik 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, vysvětlena a po dohodě s 
Ministerstvem vnitra byl návrh 
upraven.  
Zde je především problém s reálnou 
uplatnitelností a navazující vymahatelností 
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databáze elektronických publikací při Národní knihovně České republiky. 
Omezení shora uvedených povinností nemá se vznikem této databáze 
žádnou věcnou souvislost. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

práva na odpověď, dodatečné sdělení a 
doplňující informace podle § 10 a násl. 
tiskového zákona v elektronických 
periodikách. U tištěných periodik je sice 
tento problém rovněž, ale není tak 
intenzivní jako u periodik elektronických – 
elektronická periodika mohou zmizet 
v podstatě „ze dne na den“, takže 
vymahatelnost např. práva na odpověď je 
v konečném důsledku kabinetní.   
Návrh byl po dohodě s připomínkovým 
místem upraven v tom smyslu, že § 16 
tiskového zákona, týkající se ochrany 
zdroje informací, se bude vztahovat i na 
elektronický povinný tisk. 
Obecně pak platí, že předmětem a účelem 
návrhu je pouze doplnění stávající 
odevzdávkové povinnosti, resp. její 
vztažení k elektronickým periodikům. 
Téma pojednané v připomínce je natolik 
široké, že přesahuje rámec návrhu – 
zahrnuje v sobě de facto i otázku regulace 
Internetu a regulace obsahu informací, jež 
na Internetu jsou, a možnost jejich úpravy 
či napravení, jde-li o informace mylné či 
chybné. Cílem návrhu, v návaznosti na 
Plán legislativních prací vlády, je uchování 
a zpřístupňování elektronických 
dokumentů coby prvku kulturního 
dědictví, nikoli regulace a případné úpravy 
obsahu těchto dokumentů. Tento cíl nesou, 
ohledně psaného kulturního dědictví (v 
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podobě hmotné i nehmotné) primárně 
knihovny  coby paměťové instituce. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.: 
V zájmu podpory právní jistoty adresátů normy a s ohledem na 
požadavek jasnosti právního předpisu doporučujeme v zákoně definovat 
pojem „vybrané informace“, resp. podmínky, za kterých je výběr 
uskutečňován. Z předloženého návrhu není ani jasné, kdo kritéria pro tyto 
informace, jejichž sběr, uchování a zpřístupňování má Národní knihovna 
České republiky zabezpečit, stanoví. V daném smyslu doporučujeme 
návrh doplnit. 
 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
v jejím smyslu byl upraven materiál 
RIA (kapitola 2.5). 
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. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 3 – k § 9 odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb.: 
Ustanovení stanoví Národní knihovně České republiky a dalším 
vybraným knihovnám povinnost zamezit možnosti zhotovení 
rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části. Domníváme se, že by tato 
povinnost měla být uložena spíše provozovateli knihovny a dále by mělo 
být doplněno ustanovení § 19 nebo § 20. 

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 
jí vyhověno co do smyslu doplněním 
důvodové zprávy. 
Platná právní úprava používá do jisté míry 
promiscue pojem „knihovna“ a 
„provozovatel knihovny“. Tento stav je 
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Jsou-li však tyto povinnosti upraveny pouze v návaznosti na autorský 
zákon, považujeme za vhodné využít odkaz směřující na jeho konkrétní 
ustanovení, tedy na podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 

dán vývojem pojmosloví: zákon o 
neperiodických publikacích a tiskový 
zákon používají pojem „knihovna“ ve 
smyslu příjemce povinného výtisku, 
následně knihovní zákon zavedl rozlišení 
pojmu „provozovatel knihovny“ coby 
osoby, jež plní povinnosti spojené 
s provozováním knihovny, a pojmu 
„knihovny“ coby zařízení, v němž jsou 
poskytovány veřejné knihovnické a 
informační služby na principu rovnosti. 
Zavedení přestupku, jehož by se mohla 
dopustit knihovna nebo provozovatel 
knihovny, se jeví jako zbytné. Z pohledu 
čtenáře (uživatele knihovny) lze porušení 
povinnosti zpřístupnit knihovní dokument 
řešit soukromoprávní cestou (v rámci 
smluvního vztahu provozovatel knihovny – 
uživatel); z hlediska nositele práv 
k autorskému dílu lze porušení povinnosti 
řešit například soukromoprávní cestou 
podle § 40 autorského zákona. Oblast 
sankcí je do značné míry řešena obecnou 
úpravou přestupků podle § 105a a násl. 
autorského zákona. V případě, kdy by 
knihovna užívala autorská díla v rozporu 
s právní úpravou (nad rámec zákonné 
licence, resp. zvláštní právní úpravy podle 
navrhované úpravy), dopustila by se se 
neoprávněného užití díla (§ 105b 
autorského zákona). Zavedení další 
skutkové podstaty přestupku, v níž by bylo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3G78WS)



 

19 
 

nutné přesně identifikovat pachatele 
(knihovnu / provozovatele knihovny) by 
znamenalo značný zásah do pojmosloví 
novelizovaných předpisů, které je sice 
nejednotné, avšak v praxi tato skutečnost 
nepůsobí potíže.  

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 9 – k § 8 odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb.: 
Nejsme si zcela jistí, zda lze bez dalšího pouze v navrhovaném § 8 odst. 3 
stanovit, že je vydavatel povinen zajistit, aby na každém vydání 
elektronického periodického tisku byly uvedeny vybrané údaje. 
Domníváme se, že by § 8 odst. 1 měl být doplněn na základě 
navrhovaného rozšíření § 3. Zároveň by bylo vhodné upravit v § 3 písm. 
g) definici „dne vydání“ tak, aby obsahoval zmínku i o elektronickém 
periodickém tisku. 

Připomínka byla vzata na vědomí, zčásti 
jí bylo vyhověno a v jejím smyslu byl 
návrh upraven. 
Ministerstvo kultury soudí, že povinnost 
podle § 8 odst. 3 tiskového zákona (jež je 
de iure pouze iterací stávající povinnosti 
podle § 8 odst. 1 tohoto zákona ve vztahu 
k elektronickému periodickému tisku) je 
v navrhovaném ustanovení ukotvena 
dostatečně – jde o standardní odkazové 
ustanovení, které používá například zákon 
č. 122/2000 Sb. Shodnou konstrukci, byť 
obsahově obrácenou, obsahuje např. zákon 
č. 266/1994 Sb. ve svém § 22 a § 23.  
Definice dne vydání byla rozšířena tak, že 
zahrnuje i elektronický periodický tisk. 

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 11 – k § 9a odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb.: 
S ohledem na formulaci použitou v § 9 odst. 1 předmětného zákona („ode 
dne jeho vydání“) doporučujeme slova „ode dne zahájení jeho 
zpřístupňování“ nahradit slovy „ode dne jeho zpřístupnění“. 
V návaznosti pak navrhujeme provést úpravu i v čl. III bodu 7 v § 3 písm. 
f) tiskového zákona. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven.  
Pojmosloví návrhu bylo upraveno, a to i ve 
vztahu k tomu, že periodický tisk, resp. 
jeho konkrétní „elektronické vydání“, aby 
mohl být odevzdán, musí být již v čase 
neměnný (konkrétní vydání např. 
odborného či vědeckého časopisu). 

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 11 – k § 9a odst. 2 zákona č. 46/2000 Sb.: 
Domníváme se, že by bylo příhodné formulaci odstavce 2 přiblížit obecně 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven.  
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stanovené povinnosti v odstavci 1, dle které má vydavatel povinnost 
„zajistit dodání“ elektronického povinného výtisku. Doporučujeme tedy 
slova „odevzdat elektronický povinný výtisk“ nahradit slovy „zajistit 
dodání elektronického povinného výtisku“. 
Dále je nutné upravit i čl. III novelizační bod 15, tj. § 17 odst. 1 písm. g) 
tiskového zákona (skutkovou podstatu přestupku navazující na § 9a odst. 
2 daného zákona). 

 

Ministerstvo 
životního prostředí  

1. Doporučujeme zvážit, jestli by náklady ve výši cca 20 mil. Kč 
ročně na platy nebylo možné pokrýt z ročního poplatku čtenáře. 
Nedisponujeme daty o počtu vydaných čtenářských průkazů v celé České 
republice, je ale otázkou, jestli by navýšení například o 10 Kč u každého 
čtenáře (cenově přijatelná částka) nepokrylo alespoň výše uvedené 
náklady na platy. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Knihovní zákon přesně určuje, jaké platby 
smí provozovatel knihovny od uživatelů 
knihovny požadovat. Smí tedy požadovat 
úhradu nákladů vynaložených na 
administrativní úkony spojené s evidencí 
uživatelů knihovny (§ 4 odst. 5 knihovního 
zákona) a úhradu dalších nákladů, 
spojených například s kopírovacími 
službami, jež knihovna poskytuje v rámci 
tzv. dalších služeb podle § 4 odst. 3 
knihovního zákona. Platby související 
s poskytováním elektronických dokumentů 
nemohou být podřazeny 

Jihočeský kraj  Návrh novely knihovního zákona jednoznačně vítáme a níže uvádíme 
upřesňující připomínky. 
Zásadní připomínka  
I. 1) K principu 4J: jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel 
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J). 
Dovolujeme si vyjádřit obavu, že navrhované znění uvedený princip 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
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nevyjadřuje dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je 
totiž vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 
zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupoval k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy bychom čtenáři přicházejícímu do knihovny 
sdělili, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, neboť si jiný čtenář právě čte 
jinou knihu z fondu. V extrémním případě by ustanovení dokonce mohlo 
být vykládáno tak, že se jedná o jednoho uživatele v celé zemi.  
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme doplnění odst. 4 o slova „v 
každé z oprávněných knihoven jeden dokument“ 
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 
za součást sbírek všech oprávněných knihoven.  

tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona), jež by měla být 
uzavřena mezi Národní knihovnou a 
vybranými kolektivními správci.   

Jihočeský kraj Zásadní připomínka  
II. 2) Omezení na sídlo 
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel) žádáme, aby bylo ponecháno na uvážení 
provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro přístup 
k databázi.  
Shrnutí 1) a 2)  
Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. 
d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c), a 
to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v 
jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v každé z oprávněných 
knihoven jeden dokument v jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Jihočeský kraj s vypořádáním 
připomínky souhlasí. 
Je na uvážení provozovatele knihovny, 
v kterém z více objektů knihovny umístí 
zařízení pro přístup k databázi – proto je 
použito v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se tedy umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
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výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou 
povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo 
jeho částí.  

knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším, což je uvedeno i 
v důvodové zprávě. 

Jihočeský kraj 1)Využití databáze Webarchivu 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 autorského zákona. Navrhujeme tedy pro 
vyloučení pochybností doplnit zákonnou licenci obdobně k odst. 4. 

Připomínka byla vzata na vědomí.  
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  

Jihočeský kraj 2) Výčty knihoven 
Navrhujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona 
s terminologií zákona knihovního.  V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu 
v Praze zařadit mezi knihovny krajské dle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu.   
Např. výčet v § 9 odst. 2 písm. c) by mohl znít: „knihovny dle § 3 odst. 1 
písm. a) a b) a dále Parlamentní knihovna a knihovna Národního muzea v 
Praze“. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh respektuje, ve vztahu k institutu 
povinného výtisku elektronických 
publikací, pojmosloví tiskového zákona a 
zákona o neperiodických publikacích – 
jednotlivé knihovny je třeba uvést 
jmenovitě, obdobně jako to činí například 
autorský zákon ve svém § 37. 

Jihočeský kraj 3) K § 9 odst. 6 
Ustanovení odstavce 6 oproti licenci uvedené v odstavci 4 vypouští pouze 
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování 
uvedených děl v této jedné konkrétní knihovně podle našeho názoru 
nepředstavuje zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3G78WS)



 

23 
 

knihovna má navíc k užití děl samostatná oprávnění vyplývající z 
Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s 
jinými poruchami čtení a související novely autorského zákona. 
Ustanovení proto považujeme za nadbytečné a navrhujeme ho vypustit.  

v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Jihočeský kraj 4) K zákonu o neperiodických publikacích:  
V § 2 odst. 1 písmeno c): doporučujeme v označení vydavatele – doplnit 
jako povinný údaj u právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
identifikační číslo. 
Dále v §2 odst. 1 písm. c) je sdělení místa pobytu vydavatele – fyzické 
osoby krajskému úřadu formulováno jako oprávnění, nikoliv jako 
povinnost. Jelikož může být sankcionováno jen porušení povinnosti, 
doporučujeme buď přeformulovat oprávnění – povinnost, nebo vypustit 
v tomto případě sankci. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Absence IČ nečiní v praxi problém. Ani 
správní řád, když vymezuje, jak mají být 
určeni adresáti správního rozhodnutí, 
nepředpokládá identifikaci s využitím IČ 
(§ 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).  
Vydavateli – fyzické osobě je dána 
možnost volby, zda své osobní údaje uvede 
v tiráži publikace, anebo zda je pouze sdělí 
příslušnému krajskému úřadu. Jde tedy o 
dvě povinnosti, přičemž vydavatel musí 
splnit jednu nebo druhou, čemuž odpovídá 
i konstrukce sankce podle § 5 odst. 2 písm. 
c). Vydavatel tedy musí alespoň sdělit 
příslušnému krajskému úřadu místo svého 
pobytu (pokud je neuvede v publikaci), což 
je povinnost následovaná sankcí.  

Jihočeský kraj 5) Doporučujeme sjednotit formulace ustanovení o povinných údajích 
v zákoně o neperiodických publikacích a v tiskovém zákoně z důvodu 
předcházení výkladovým otázkám. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není ambicí 
návrhu sjednocovat pojmosloví tiskového 
zákona a zákona o neperiodických 
publikacích; dlouhodobá praxe ukazuje, že 
pojmoslovné odlišnosti nepůsobí potíže. 
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Jihomoravský kraj 
 

Zásadní připomínka: 
K ČÁSTI DRUHÉ Změna zákona o neperiodických publikacích, k Čl. 
II bod 4. 
Navrhovaná úprava zákona o neperiodických publikacích je nesystémová, 
dle našeho názoru by měla korespondovat s platnými ustanoveními 
tiskového zákona, kde evidence periodického tisku je zajišťována na 
centrální úrovni a spadá do působnosti ministerstva kultury. Tomu 
odpovídá i systém mezinárodního standardního číslování knih a hudebnin. 
Zachovat jednotnost evidence a registrace na centrální úrovni je žádoucí 
pro naplnění cílů zákona, zejména z hlediska ochrany práv a právem 
chráněných zájmů dotčených osob, statistiky a jednotné informovanosti.  
Na základě výše uvedeného navrhujeme následující zásadní úpravu v Čl. 
II, bod 4 a to: 
V § 2 odst. 1 písmeno c) bod 2. odstranit text za středníkem, který zní 
„namísto uvedení místa pobytu v neperiodické publikaci je fyzická osoba 
oprávněna sdělit místo pobytu krajskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne 
vydání nebo pořízení neperiodické publikace, “.“ 
Navrhovaným zněním zákona v Čl. II, bod 4 dochází k nesystémovému 
zatížení krajských úřadů agendou státní správy, která je spojena s 
ochranou osobních údajů. Kromě nesystémovosti návrhu, nemají krajské 
úřady na zajištění zcela nové agendy potřebné personální a materiální 
vybavení, navrhovaná úprava je  spojena s finanční náročností a 
s negativním dopadem na jednotlivé rozpočty samospráv, ale i na zajištění 
centrální evidence vydavatelů tak, jak je tomu u zákona tiskového. 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, vysvětlena a Jihomoravský 
kraj ji změnil na doporučující.  
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Praxe nikterak 
neukazuje potřebu centrální evidence 
vydavatelů neperiodických publikací, a to 
ani z hlediska ochrany osobních údajů. 
Ohledně jednotné informovanosti lze 
připomenout odevzdávkovou povinnost 
podle § 3 zákona o neperiodických 
publikacích a nabídkovou povinnost podle 
§ 4 tohoto zákona. Evidence vydavatelů 
periodického tisku je v podstatě reziduem 
zákona č. 81/1966 Sb. a není důvod ji 
jakkoli rozšiřovat. Alternativa k uvádění 
osobních údajů vydavatele – fyzické osoby 
v tiráži publikace vzešla z požadavku na 
ochranu osobních údajů (např. 
v návaznosti na zákon o zpracování 
osobních údajů a předpisy komunitárního 
práva). Praxe ukazuje, že půjde o 
minimum případů – za posledních deset let 
se stal pouze jediný případ, kdy vydavatel 
– fyzická osoba odmítal uvést své osobní 
údaje v rozsahu podle § 2 zákona o 
neperiodických publikacích v tiráži jím 
vydané knihy. Dopad na krajské úřady tedy 
bude vskutku minimální. 
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Ústecký kraj  1. K Části první, Čl. I, bod 1 - § 9 odst. 2 písm. c) 
Navrhujeme upravit ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování vybraných informací, 
které jsou volně dostupné na území České republiky prostřednictvím 
služeb informační společnosti12), a pořizuje databázi těchto informací, k 
jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny knihovny dle § 3 odst. 1 
písm. a) a b) a dále Parlamentní knihovna a knihovna Národního 
muzea v Praze Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v 
Olomouci, Městská knihovna v Praze, Parlamentní knihovna, knihovna 
Národního muzea v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana a krajské knihovny; při výkonu této činnosti odpovídá za obsah 
informací, včetně informací vyhledaných z vlastní iniciativy, v rozsahu, ve 
kterém odpovídá poskytovatel služby informační společnosti za ukládání 
obsahu informací poskytnutých uživatelem13),“   
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona 
s terminologií zákona knihovního.  V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu 
v Praze zařadit mezi knihovny krajské dle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu.   

Připomínka byla projednána, nebylo 
možné jí vyhovět, což Ústecký kraj vzal 
na vědomí. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. Navíc 
navržený text vlastně stanoví, že Národní 
knihovna může vytěžovat a zužitkovávat 
databázi, již sama pořizuje, což je dle 
autorského zákona základním právem 
pořizovatele databáze a je nadbytečné to 
uvádět v knihovním zákoně. Vzhledem 
k výčtu knihoven, jak jej zavádí § 3 odst. 1 
písm. a) knihovního zákona, text 
připomínky vlastně zavádí konstrukci, 
podle které by Národní knihovna měla 
sama k sobě právní vztah, což není vhodné.  

Ústecký kraj 2. K Části první, Čl. I, bod 3 - § 9 odst. 3 
Navrhujeme v § 9 odst. 3 na konci vložit slova: „obsah databáze se pro 
účely zpřístupňování považuje za součást sbírek knihoven uvedených 
v odstavci 2 písm. c)“ 
Úplné znění: 
„(3) Databáze pořizovaná Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) 

Připomínka byla projednána, nebylo 
možné jí vyhovět, což Ústecký kraj vzal 
na vědomí. 
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
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se považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního 
právního předpisu7); obsah databáze se pro účely zpřístupňování 
považuje za součást sbírek knihoven uvedených v odstavci 2 písm. c).“ 
Odůvodnění: 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 autorského zákona. Navrhujeme tedy pro 
vyloučení pochybností stanovit, že oprávněné knihovny zpřístupňují 
obsah databáze ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona. 

a to v návaznosti na autorský zákon. Nelze 
stanovit formou právní fikce, že obsah 
databáze, již pořizuje Národní knihovna, se 
považuje za součást sbírek konkrétní (např. 
krajské) knihovny – taková konstrukce 
neodpovídá autorskému zákonu.  
Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
oprávněných knihovnách. Pro úplnost  
návrhu byl princip 4J v normativním textu 
upřesněn. Databáze nemohou být součástí 
sbírek jednotlivých knihoven oprávněných 
k jejich vytěžování a zužitkování, neboť 
jednotlivé knihovny nejsou pořizovateli 
databází povinných výtisků ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci.   

Ústecký kraj 3. K Části první, Čl. I, bod 3 - § 9 odst. 4   
Navrhujeme upravit text uvedeného ustanovení takto: 
„4) Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 
písm. d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 
písm. c), a to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektu., zpravidla v místě sídla, a to v V každé 
z oprávněných knihoven může být zpřístupněn dokument z databáze v 
jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli, a to výhradně pro účely 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a text 
návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
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výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti 
zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.“ 
Odůvodnění:  
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J). 
Dovolujeme si vyjádřit obavu, že navrhované znění uvedený princip 
nevyjadřuje dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je 
totiž vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 
zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupovat k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy bychom čtenáři přicházejícímu do knihovny 
sdělili, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, neboť si jiný čtenář právě čte 
jinou knihu z fondu. V extrémním případě by ustanovení dokonce mohlo 
být vykládáno tak, že se jedná o jednoho uživatele v celé zemi.  
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 
za součást sbírek všech oprávněných knihoven.  
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel) žádáme, aby bylo plně ponecháno na uvážení 
provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro přístup 
k databázi. 
Tato připomínka je zásadní. 

zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci. Je na provozovateli knihovny, 
v kterém z více objektů knihovny umístí 
zařízení pro přístup k databázi – proto je 
použito v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
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moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Ústecký kraj 4. K Části první, Čl. I, bod 3 - § 9 odst. 6   
Navrhujeme v § 9 odstavec 6 zrušit, protože jej považujeme za 
nadbytečný. 
Odůvodnění: 
Ustanovení odstavce 6 oproti licenci uvedené v odstavci 4 vypouští pouze 
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování 
uvedených děl v této jedné konkrétní knihovně podle našeho názoru 
nepředstavuje zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená 
knihovna má navíc k užití děl samostatná oprávnění vyplývající z 
Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s 
jinými poruchami čtení a související novely autorského zákona. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Ústecký kraj 5. K Části druhé, Čl. II, bod 4 – § 2 odst. 1 písm. c) 
V § 2 odst. 1 písmeno c) jsou nově definovány požadavky na povinné 
údaje neperiodické publikace – označení vydavatele. Není jasné, proč zde 
není uvedeno jako povinný údaj u právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby také identifikační číslo, jako je uvedeno v § 8 odst. 1 písm. 
h) tiskového zákona.  
 Navrhujeme údaj o identifikačním čísle doplnit.  
Dále v bodě č. 2 písm. c) jsou uvedeny povinné údaje, „jde-li o fyzickou 
osobu“. Přitom je však mezi údaji uveden i požadavek na údaj adresy 
sídla podnikatele, což má význam jen u podnikající fyzické osoby. 
Vzhledem k tomu, že na jiných místech návrh pojmy „fyzická osoba“ a 
„podnikající fyzická osoba“ rozlišuje (viz bod 12.  – úprava § 5 odst. 4, a 
z důvodu zamezení výkladových nejasností, co vše spadá pod zaváděnou 

Připomínka byla projednána a v jejím 
smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 
Absence IČ nečiní v praxi problém. Ani 
správní řád, když vymezuje, jak mají být 
určeni adresáti správního rozhodnutí, resp. 
účastníci řízení, nepředpokládá identifikaci 
osoby s využitím IČ (§ 68 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb.).  
Rozdíly mezi tiskovým zákonem a 
zákonem o neperiodických publikacích 
jsou dány zčásti historicky, zčásti 
rozdílností publikací. Předložený návrh má 
jediný cíl – rozšířit povinnost odevzdávání 
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zkratku „místo pobytu“, by měly být povinné údaje uvedeny zvlášť pro 
fyzické osoby a zvlášť pro podnikající fyzické osoby (obdobně jako v § 8 
odst. 1 písm. h) tiskového zákona).    
Údaje označení vydavatele by tedy byly:  

- název, adresa sídla a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,  
- jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, adresa 

sídla, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, 
- jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a 

nemá-li ji, adresa bydliště (dále jen „místo pobytu“), jde-li o 
fyzickou osobu.   

Celkově není jasné, proč jsou v ustanoveních o povinných údajích 
vydavatele v zákoně o neperiodických publikacích a v tiskovém zákoně 
rozdíly, neboť z důvodu předcházení výkladovým otázkám by bylo 
vhodné ustanovení svou podstatou stejná formulovat jednotně (tj. zvážit, 
zda na druhou stranu zase v tiskovém zákoně nezavést také zkratku 
„místo pobytu“).  
 Odůvodnění: 
Identifikační číslo představuje nejspolehlivější identifikátor osob, kterým 
bylo přiděleno. Ostatní viz text připomínky. 

povinného výtisku i na vybrané 
elektronické publikace. Není ambicí 
návrhu sjednocovat pojmosloví výše 
uvedených zákonů. 
Legislativní zkratka „místo pobytu“ se 
vztahuje k adrese místa trvalého pobytu, 
resp. k bydlišti vydavatele – fyzické osoby, 
a to bez ohledu na to, zda je či není 
podnikatelem (slovy zákona č. 250/2016 
Sb.: podnikající fyzickou osobou). 

Ústecký kraj 6. K Části druhé, Čl. II, bod 4 a bod 11 - § 2 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 
2 
Jak uvádí důvodová zpráva k bodu 11., v návaznosti na zvláštní režim pro 
uvedení údajů o adrese místa trvalého pobytu či bydliště fyzické osoby, 
jak jej stanoví bod 4, se upřesňuje příslušné sankční ustanovení.   
Sdělení místa pobytu vydavatele - fyzické osoby krajskému úřadu je v § 2 
odst. 1 písm. c) za středníkem formulováno jako oprávnění, nikoli jako 
povinnost. Ze své podstaty je však možné sankcionovat jen nesplnění 
povinnosti.  
    Tudíž buď musí být sankce podle bodu 11. vypuštěna (což se však 
nejeví jako žádoucí), nebo musí být přeformulováno ustanovení v bodě 4. 
za středníkem tak, že fyzická osoba má právo neuvést údaj o místu pobytu 
přímo v neperiodické publikaci, v takovém případě však má povinnost 

Připomínka byla projednána a v jejím 
smyslu byla doplněna důvodová zpráva. 
Vydavateli – fyzické osobě je dána 
možnost volby, zda své osobní údaje uvede 
v tiráži publikace, anebo zda je pouze sdělí 
příslušnému krajskému úřadu. Jde tedy o 
povinnost, u níž má vydavatel na výběr, 
jakým způsobem, resp. jakou formou, ji 
splní. Tomu odpovídá i konstrukce sankce 
podle § 5 odst. 2 písm. c). Vydavatel – 
fyzická osoba tedy musí buď uvést 
stanovené údaje „o sobě“ v neperiodické 
publikaci, anebo alespoň sdělit 
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sdělit místo pobytu krajskému úřadu.  příslušnému krajskému úřadu místo svého 
pobytu (pokud je neuvede v publikaci). 
Povinnost je následovaná sankcí, která se 
vztahuje k nesplnění povinnosti jako 
takové. 

Ústecký kraj 7. K Části druhé, Čl. II, bod 4 a bod 11 - § 5b odst. 2 písm. g) a § 5b 
odst. 2 písm. h) 

 Ustanovení § 5b odst. 2 upravuje, jaké údaje pro výkon působnosti podle 
tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo kultury z 
informačního systému evidence obyvatel. V bodě 4 . – úprava § 2 odst. 1 
písm. c)  - se sice zavedla zkratka „místo pobytu“, ale jen pro účely tohoto 
zákona. Tato úprava však nemá žádný vliv na údaje, které jsou obsahem 
informačního systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Podle § 
3 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb. se tak o občanech vedou mj. tyto údaje: 
v písm. g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu, resp. v písm. h) počátek trvalého pobytu, popřípadě 
datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení 
trvalého pobytu na území České republiky. Jestliže ustanovení § 5b odst. 2 
vlastně přejímá seznam údajů informačního systému podle zákona č. 
133/2000 Sb., pak není důvod pro úpravu pojmů, jak je navrhována 
v bodech 13. a 14., když tyto pojmy zůstávají v zákoně č. 133/2000 Sb. 
beze změny. Navrhujeme tedy body 13. a 14. z návrhu vypustit.    

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 

Zlínský kraj  K čl. I. bodu 3 návrhu zákona (§ 9, odstavec 4 knihovního zákona):  
„(4) Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 
písm. d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 
písm. c), a to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v každé z 
oprávněných knihoven v jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli 
výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia;“. 
 
Doporučujeme z uvedeného ustanovení vypustit text „zpravidla  

Připomínka byla vzata na vědomí a 
v jejím smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
Je na provozovateli knihovny, v kterém 
z více objektů knihovny umístí zařízení pro 
přístup k databázi – proto je použito 
v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se tedy umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
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v místě sídla“.  
Odůvodnění:  
K návrhu zákonů probíhá v knihovnické obci odborná diskuse, řeší se 
hlavně otázka zpřístupnění, které je navrhováno v poměrně omezené 
podobě. Na jednání Ústřední knihovnické rady v Praze v úterý 21. 5. bylo 
dohodnuto, že by měl být formulačně upřesněn. Toto upřesnění je v 
souladu s důvodovou zprávou k novele knihovního zákona, nevnáší nový 
požadavek, pouze upřesňuje.  
Zřizovaná Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se k požadavku 
na úpravu této formulace připojuje. Současně knihovna dodává, že 
chybějící legislativa k elektronickému povinnému výtisku je vážný a 
dlouhodobý problém a v tuto chvíli není ošetřeno legislativně ani jeho 
ukládání, doporučuje tedy, aby novela tří souvisejících zákonů byla 
podpořena.  

sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Zlínský kraj  K čl. II. bodu 4 návrhu zákona (§ 2 odst. 1 písm. c) zákona o 
neperiodických publikacích): „…namísto uvedení místa pobytu 
v neperiodické publikaci je fyzická osoba oprávněna sdělit místo pobytu 
krajskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne vydání nebo pořízení 
neperiodické publikace,“. 
Doporučujeme výše citované nově doplněné ustanovení vypustit. 
Odůvodnění: Není jasné, jak vydavatel doloží, že sdělil místo pobytu 
krajskému úřadu; přitom v § 2 odst. 3 zákona o neperiodických 
publikacích se výslovně uvádí, že publikace, která neobsahuje údaje podle 
odst. 1, tedy i místo pobytu vydavatele, nesmí být veřejně šířena.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Alternativa k uvádění osobních údajů 
vydavatele – fyzické osoby v tiráži 
publikace vzešla z požadavku na ochranu 
osobních údajů (např. v návaznosti na 
zákon o zpracování osobních údajů a 
předpisy komunitárního práva). Sdělení 
musí být prokazatelné – tím, kdo 
v případném přestupkovém řízení bude 
prokazovat splnění právní povinnosti, bude 
vydavatel, a to v souladu s § 52 zákona č. 
500/2004 Sb., jakož i v souladu s tzv. 
negativní důkazní teorií (podle které se 
neexistence určité skutečnosti neprokazuje, 
tedy krajský úřad nebude například ve 
správním řízení prokazovat, že sdělení 
vydavatele neobdržel).  

Moravskoslezský 1. PŘIPOMÍNKA Připomínce bylo vyhověno a text návrhu 
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kraj  K čl. I bod 3 - § 9 odst. 4 
K principu 4J: jedna knihovna – jeden okamžik – jeden dokument – jeden 
uživatel  
Toto ustanovení v předloženém návrhu zákona zní: „Obsah databází 
pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. d) zpřístupňuje 
Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c), a to 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v jednom okamžiku vždy jen 
jednomu uživateli výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia; 
přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části.“ 
Navrhujeme za slova „a to“ doplnit slova „v každé z oprávněných 
knihoven jeden dokument“. 
 
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 
za součást sbírek všech oprávněných knihoven.  
Rovněž navrhujeme vypustit slova „, zpravidla v místě sídla“. 
Zvýraznění krajem navržených změn: 
 „Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 
písm. d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 
písm. c), a to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v každé z 
oprávněných knihoven jeden dokument v jednom okamžiku vždy jen 
jednomu uživateli výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia; 
přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části.“ 
Odůvodnění: 
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J).  
Dovolujeme si vyjádřit obavu, že navrhované znění uvedený princip 

zákona byl v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci.  
Je na uvážení provozovatele knihovny, 
v kterém z více objektů knihovny umístí 
zařízení pro přístup k databázi – proto je 
použito v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
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nevyjadřuje dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je 
totiž vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 
zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupoval k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy by čtenáři přicházejícímu do knihovny bylo 
sděleno, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, neboť si jiný čtenář právě čte 
jinou knihu z fondu. V extrémním případě by ustanovení dokonce mohlo 
být vykládáno tak, že se jedná o jednoho uživatele v celé zemi.  
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel) navrhujeme rovněž, aby bylo ponecháno na 
uvážení provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro 
přístup k databázi.  

„zpravidla“. V tomto smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva. Preferuje se umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Moravskoslezský 
kraj  

2. PŘIPOMÍNKA 
K využití databáze Webarchiv 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navrhujeme tedy pro 
vyloučení pochybností doplnit zákonnou licenci obdobně k odstavci 4.  

Připomínka byla vzata na vědomí.  
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  
Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
oprávněných knihovnách. Zde se otevírá 
prostor pro rozšířenou kolektivní správu; 
aktuálně je v přípravě hromadná licenční 
smlouva (§ 98a autorského zákona) mezi 
Národní knihovnou a vybranými 
kolektivními správci.   

Plzeňský kraj  Zásadní připomínka:  
I. K principu 4J: jedna knihovna – jeden okamžik – jeden dokument 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a text 
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– jeden uživatel 
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J). 
Dovolujeme si vyjádřit obavu, že navrhované znění uvedený princip 
nevyjadřuje dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je 
totiž vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 
zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupovat k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy bychom čtenáři přicházejícímu do knihovny 
sdělili, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, neboť si jiný čtenář právě čte 
jinou knihu z fondu. V extrémním případě by ustanovení dokonce mohlo 
být vykládáno tak, že se jedná o jednoho uživatele v celé zemi.  
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme doplnění odst. 4 o slova „v 
každé z oprávněných knihoven jeden dokument“ 
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 
za součást sbírek všech oprávněných knihoven.  

návrhu zákona byl v jejím smyslu 
upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci.   

Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 
II. Omezení na sídlo 
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena, v jejím smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva a Plzeňský kraj 
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dokument – jeden uživatel) žádáme, aby bylo ponecháno na uvážení 
provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro přístup 
k databázi.  

s vypořádáním připomínky souhlasí. 
Je na uvážení provozovatele knihovny, 
v kterém z více objektů knihovny umístí 
zařízení pro přístup k databázi – proto je 
použito v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se tedy umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Plzeňský kraj III. Využití databáze Webarchivu 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 autorského zákona. Navrhujeme tedy pro 
vyloučení pochybností doplnit zákonnou licenci obdobně k odst. 4. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět.   
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  
Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
oprávněných knihovnách. Zde se otevírá 
prostor pro rozšířenou kolektivní správu; 
aktuálně je v přípravě hromadná licenční 
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smlouva (§ 98a autorského zákona) mezi 
Národní knihovnou a vybranými 
kolektivními správci.   

Plzeňský kraj IV. Výčty knihoven 
Navrhujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona 
s terminologií zákona knihovního.  V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu 
v Praze zařadit mezi knihovny krajské dle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu.   
Např. výčet v § 9 odst. 2 písm. c) by mohl znít: „knihovny dle § 3 odst. 1 
písm. a) a b) a dále Parlamentní knihovna a knihovna Národního muzea v 
Praze“. 

 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. Navíc 
navržený text vlastně stanoví, že Národní 
knihovna může vytěžovat a zužitkovávat 
databázi, již sama pořizuje, což je dle 
autorského zákona základním právem 
pořizovatele databáze a je nadbytečné to 
uvádět v knihovním zákoně.   

Plzeňský kraj V. K § 9 odst. 6 
Ustanovení odstavce 6 oproti licenci uvedené v odstavci 4 vypouští pouze 
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování 
uvedených děl v této jedné konkrétní knihovně podle našeho názoru 
nepředstavuje zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená 
knihovna má navíc k užití děl samostatná oprávnění vyplývající z 
Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s 
jinými poruchami čtení a související novely autorského zákona. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 
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Ustanovení proto považujeme za nadbytečné a navrhujeme ho vypustit.  
Hlavní město Praha K Části první čl. I 

K bodu 1 (§ 9 odst. 2 písm. c) a d)): 
 Doporučujeme u písmene c) slova „Moravská zemská knihovna v  Brně, 

Vědecká knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Parlamentní 
knihovna, knihovna Národního muzea v Praze, Knihovna a tiskárna pro 
nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny“ nahradit slovy „knihovny 
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) a dále Parlamentní knihovna a knihovna 
Národního muzea v Praze“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona s 
terminologií zákona knihovního.  V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu v 
Praze zařadit mezi knihovny krajské podle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu.   
 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. Navíc 
navržený text vlastně stanoví, že Národní 
knihovna může vytěžovat a zužitkovávat 
databázi, již sama pořizuje, což je dle 
autorského zákona základním právem 
pořizovatele databáze a je nadbytečné to 
uvádět v knihovním zákoně. Vzhledem 
k výčtu knihoven, jak jej zavádí § 3 odst. 1 
písm. a) knihovního zákona, text 
připomínky vlastně zavádí konstrukci, 
podle které by Národní knihovna měla 
sama k sobě právní vztah, což není vhodné.  

Hlavní město Praha K bodu 3 (§ 9 odst. 3 až 6): 
Doporučujeme na konci textu odstavce 3 doplnit slova „; obsah databáze 
se pro účely zpřístupňování považuje za součást sbírek knihoven 
uvedených v odstavci 2 písm. c)“. 
Odůvodnění:  
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět.   
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  
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zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 autorského zákona. Doporučujeme tedy pro 
vyloučení pochybností stanovit, že oprávněné knihovny zpřístupňují 
obsah databáze ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona. 
 

  

Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
oprávněných knihovnách. Zde se otevírá 
prostor pro rozšířenou kolektivní správu; 
aktuálně je v přípravě hromadná licenční 
smlouva (§ 98a autorského zákona) mezi 
Národní knihovnou a vybranými 
kolektivními správci.   

Hlavní město Praha Požadujeme v odstavci 4 před slova „v jednom okamžiku“ vložit slova 
„v každé z oprávněných knihoven jeden dokument“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J). 
Podle našeho názoru navrhované znění uvedený princip nevyjadřuje 
dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je totiž 
vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 
zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupoval k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy by jednotlivé knihovny čtenáři 
přicházejícímu do knihovny sdělily, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, 
neboť si jiný čtenář právě čte jinou knihu z fondu. V extrémním případě 
by ustanovení dokonce mohlo být vykládáno tak, že se jedná o jednoho 
uživatele v celé zemi.  
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a návrh byl v jejím smyslu upraven. 
Princip 4J byl v normativním textu 
upřesněn – tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
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za součást sbírek všech oprávněných knihoven. 
 

knihovnou a vybranými kolektivními 
správci. 

Hlavní město Praha  Požadujeme v odstavci 4 vypustit slova „zpravidla v místě sídla,“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel) žádáme, aby bylo ponecháno na uvážení 
provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro přístup 
k databázi. 
 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena, v jejím smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva a Hlavní město Praha 
s vypořádáním připomínky souhlasí. 
Je na uvážení provozovatele knihovny, 
v kterém z více objektů knihovny umístí 
zařízení pro přístup k databázi – proto je 
použito v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se tedy umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Hlavní město Praha  Doporučujeme odstavec 6 vypustit pro nadbytečnost. 
Odůvodnění: 
Ustanovení oproti licenci uvedené v odstavci 4 vypouští pouze Knihovnu 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
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a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování uvedených děl v 
této jedné konkrétní knihovně podle našeho názoru nepředstavuje zásah 
do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená knihovna má navíc k užití 
děl samostatná oprávnění vyplývající z Marrákešské smlouvy o usnadnění 
přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám 
se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení a 
související novely autorského zákona. 

výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Středočeský kraj  Změna knihovního zákona 
Přijetí návrhu zákona bude znamenat analogicky ke zvýšeným nárokům 
státního rozpočtu rovněž zvýšené nároky na rozpočty krajů, a to jak na 
jednorázové vybavení technologickými prostředky pro zobrazování 
digitálních obsahů, tak finanční prostředky na proškolení obsluhujících 
knihovníků a posílení kapacity digitálních úložišť a s tím spojenou další 
údržbu. Ministerstvo kultury může zvážit zřízení dotačního titulu, který 
by spolufinancoval nutné náklady knihoven spojené se zavedením 
platnosti a účinnosti tohoto zákona.   

Připomínka byla vzata na vědomí. 
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 databáze budované 
Národní knihovnou a jsou již nyní 
dostatečně vybaveny v oblasti IT. Rovněž 
mohou v této oblasti čerpat dotace ze 
státního rozpočtu, s oporou v nařízení 
vlády č. 288/2002 Sb., v programu VISK, 
případně v programu Kulturní aktivity, 
podprogram Knihovna 21. století. 

Svaz měst a obcí 
České republiky  

K předloženému materiálu si dovolujeme uvést, že velice vítáme tento 
krok, kdy dochází k řešení nově vzniklé situace v oblasti knihovnictví a 
uchování kulturního dědictví v souladu s novým vývojem technologií. 
Dlužno podotknout, že v této tzv. trojnovele je zakomponováno mnoho 
podnětů a problémů, které jsou v rámci Ústřední knihovnické rady, 
Sdružení knihoven, Svazu knihovníku a v rámci profesních 
elektronických konferenci dlouhodobě řešeny. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh byl konzultován jak s knihovnami, 
resp. jejich profesními svazy, tak 
s vydavatelskou obcí a jako takový je 
výsledkem široké diskuse. 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

1. K Části první, Změna knihovního zákona, Čl. I., bod 3.: 
Dle navrhovaného znění § 9 odst. 4 knihovního zákona je navrženo, že 
„Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. 
d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c), a 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a návrh byl v jejím smyslu upraven. 
Princip 4J byl v normativním textu 
upřesněn – tak, aby bylo zřetelné, že každá 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3G78WS)



 

41 
 

to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných 
v jejich objektu, zpravidla místě sídla, a to v jednom okamžiku vždy jen 
jednomu uživateli výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia; 
přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části.“ 
Z formulace však není plně zřejmé, zda je tím myšlen jeden uživatel 
v celé České republice v daném momentě, nebo jeden uživatel v jedné 
každé oprávněné knihovně. Zároveň není zřejmé, co je myšleno přesně 
pod pojmem „obsah databází“, tedy zda se ustanovení vztahuje vždy na 
jeden konkrétní dokument nebo na celou databázi dokumentů. Ve všech 
případech je ale taková podmínka reálně nesplnitelná a v praxi knihoven 
by znamenala výrazné omezení služeb zpřístupňování dokumentů, kdy 
podmínky by tak byly nikoliv lepší, ale horší než dosud.  

 
Navrhujeme tímto, aby znění tohoto ustanovení bylo upřesněno tak, aby 
bylo zřejmé, zda se jedná či nikoliv o analogii zpřístupňování dokumentu 
k publikaci na hmotném nosiči – tj. k tzv. principu 4J. 
Tato připomínka je zásadní.  

z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
(každé oprávněné) knihovně smí být jeden 
konkrétní dokument zpřístupněn pouze 
jednomu uživateli (bez ohledu na počet 
terminálů, jimiž konkrétní knihovna 
disponuje). Jde tedy o to, že konkrétní 
dokument bude moci být v jednom 
okamžiku zpřístupněn ve všech 
oprávněných knihovnách, avšak pouze 
jednomu uživateli (nutno zdůraznit, že toto 
omezení je  požadavek vydavatelské obce). 
Jednotlivé knihovny tedy nejsou 
pořizovateli databází, tím je Národní 
knihovna, ale jednotlivé oprávněné 
knihovny budou moci zpřístupňovat na 
principu 4J jednotlivé elektronické 
dokumenty, jež jsou v databázi. Zde se 
otevírá prostor pro rozšířenou kolektivní 
správu; aktuálně je v přípravě hromadná 
licenční smlouva (§ 98a autorského 
zákona) mezi Národní knihovnou a 
vybranými kolektivními správci. Jde tu 
vlastně o analogii ke zpřístupňování 
tištěného dokumentu, pokud jej má 
knihovna pouze v jednom exempláři: když 
jej má v dispozici jeden čtenář, nemůže jej 
mít jiný čtenář. 

Svaz měst a obcí 2. K Části první, Změna knihovního zákona, Čl. I., bodu 3.: Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
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České republiky Dle navrhovaného znění § 9 odst. 6 knihovního zákona je uvedeno, že 
„Byl-li elektronický periodický tisk vydán i jako periodický tisk, 
zpřístupňuje elektronický povinný výtisk tohoto elektronického 
periodického tisku pouze Národní knihovna, Moravská zemská knihovna 
v Brně, knihovna Národního muzea v Praze, Parlamentní knihovna, každá 
krajská knihovna a Městská knihovna v Praze, a to způsobem uvedeným 
v odstavci 4.“ 
V navrhovanému znění je vypuštěna povinnost Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé K. E. Macana, a to bez ohledu k samostatným oprávněním této 
knihovny plynoucím z Marrákešské smlouvy. S ohledem znění § 9 odst. 4 
a 5 knihovního zákona je toto ustanovení nadbytečné a navrhujeme tak 
navrhované znění § 9 odst. 6 knihovního zákona zcela vypustit bez 
náhrady. 
Tato připomínka je zásadní.  

upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 
Navrhovaný odstavec 6 byl z § 9 
knihovního zákona vypuštěn jako 
nadbytečný. 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

4. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace (RIA): 
Ze Závěrečné zprávy z hodnocení dopadu regulace (RIA) a z Kalkulace 
nákladů nevyplynulo, zda a v jaké výši dojde k navýšení nákladů 
v souladu s navrhovanou právní úpravou v případě obecních knihoven, 
respektive i krajských knihoven, když kalkulace nákladů se dotkla pouze 
Národní knihovny.  
Dovolujeme si navrhnout, aby byly zváženy a demonstrovány 
odhadnutelné náklady spojené s navrhovanou úpravou, jež se dotknou 
obcí a krajů. 
Tato připomínka je zásadní.  

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena, materiál RIA byl v jejím 
smyslu doplněn a Svaz měst a obcí 
České republiky s vypořádáním 
souhlasí. 
Navrhovaná úprava nebude znamenat 
náklady pro knihovny, jež budou 
zpřístupňovat databáze vytvářené podle 
návrhu. Krajské knihovny jsou již 
dostatečně vybaveny v oblasti IT, aby 
nemusely v rámci naplnění návrhu 
pořizovat nové IT vybavení. Ze strany 
krajů coby zřizovatelů knihoven tato 
připomínka nebyla uplatněna. Obecních 
knihoven ve smyslu knihovního zákona se 
pak návrh netýká. V podrobnostech 
odkazujeme na kapitolu 3.2 materiálu RIA. 
Krajské knihovny mohou v  oblasti IT 
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čerpat dotace ze státního rozpočtu, 
s oporou v nařízení vlády č. 288/2002 Sb., 
v programu VISK, případně v programu 
Kulturní aktivity, podprogram Knihovna 
21. století. Pokud by v budoucnu byl, na 
základě institutu rozšířené kolektivní 
správy (§ 98a autorského zákona), přístup 
k elektronickým dokumentům rozšířen, 
pak bude relevantní i odpovídající 
navýšení souvisejících dotačních programů 
Ministerstva kultury.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 
 
 

5. K § 9 tiskového zákona 
Dle § 9 odst. 1 tiskového zákona je vydavatel povinen bezplatně na svůj 
náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání 
zajistit dodání stanoveného počtu výtisků (dále jen „povinný výtisk“) 
vyjmenovaným příjemcům (celkem o počtu 9 ks, tj. 9 příjemců).  
Tato povinnost se začíná zdát být s ohledem na digitalizaci a elektronizaci 
dat již obsolentní. Je tak na místě zvážit, zda by pro vydavatele takového 
periodického tisku a příjemce nebylo jak administrativně, časově, 
finančně, ale i ekologicky méně náročné rozeslat povinný výtisk 
v elektronické podobě (vyjma pravděpodobně povinnosti dle § 9 odst. 1 
písm. a) a h) tiskového zákona, kde by byla povinnost zaslat originály 
výtisků odůvodnitelná, kdežto u ostatních vyjmenovaných příjemců by 
bylo akceptovatelné předložení periodického výtisku v elektronické 
podobě). I z hlediska dostupnosti k tomuto povinnému výtisku pro 
širokou veřejnost by tak došlo k jednoznačnému ulehčení. Příkladem lze 
uvést, že v některých obcích je vydáváno pouze několik výtisků místního 
periodika, například o počtu 50 ks, přičemž však je nutno 9 ks místního 
periodika zajistit navíc a dále distribuovat poštovní přepravou 
k příjemcům dle § 9 odst. 1 tiskového zákona. To obnáší nejen zvýšené 
náklady na dalších 9 ks místního periodika, ale dále i poštovné a 
související náklady na lidské zdroje. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Svaz měst a obcí České republiky 
s vypořádáním souhlasí. 
Připomínce nebylo možné vyhovět. Je 
třeba uchovávat psané dědictví v podobě 
tištěné i digitální. Téma bylo široce 
konzultováno s Národní knihovnou 
s jednoznačným závěrem, že primárně je 
třeba odevzdávat povinný výtisk v tištěné 
podobě. Ani oslovení zástupci vydavatelů 
periodického tisku (Unie vydavatelů, z. s.), 
resp. neperiodických publikací (Svaz 
českých knihkupců a nakladatelů, z. s.) 
nevznesli požadavek ve smyslu této 
připomínky. De lege ferenda lze zvážit do 
budoucna úpravu povinného výtisku (i co 
do formy), například na základě přezkumu 
účinnosti regulace provedené na základě 
předloženého návrhu.  
Návrh pouze reaguje na rozvoj 
informačních technologií a jeho cílem je 
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S ohledem na výše uvedené si dovolujeme nad rámec návrhu zákona 
navrhnout úpravu § 9 tiskového zákona ve smyslu výše uvedené 
připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 

pouze rozšíření institutu povinného výtisku 
tak, aby se ve stanovených případech 
vztahoval i na elektronické publikace coby 
stále významnější prvek psaného 
kulturního dědictví. V návaznosti na 
konzultace s Národní knihovnou a na 
diskusi v rámci Ústřední knihovnické rady 
není aktuálně vhodné omezovat stávající 
institut povinného výtisku (což je 
promítnuto i do materiálu RIA).  

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility 
 

Navrhujeme v důvodové zprávě uvést i aktuálnější nezávazné akty EU, 
nikoli jen akty z roku 2006, resp. roku 2008. Uvádíme například 
doporučení Komise ze dne 27. října 2011 o digitalizaci kulturního 
materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů 
(2011/711/EU).  
Nezávazné akty EU stanoví mj. doporučení k digitalizaci a dostupnosti 
volných děl online. Navrhujeme vyjasnit, zda je cílem předkládaného 
návrhu reagovat také na tento apel, resp. zda by uvedené rovněž nemělo 
být cílem předložené novely. 

Připomínce bylo částečně vyhověno a 
důvodová zpráva byla v jejím smyslu 
doplněna. 
Návrh nemá ambici řešit zpřístupňování 
volných děl on-line; toto téma bude podle 
potřeby řešeno v rámci přezkumu účinnosti 
navrhované právní úpravy. Účelem návrhu 
je pouze zavedení minimálního právního 
rámce pro uchovávání digitálního 
kulturního dědictví, a to jak cestou web-
harvestingu, tak cestou odevzdávání 
některých elektronických publikací 
Národní knihovně, která je bude uchovávat 
a zpřístupňovat, v principu shodně, jako je 
tomu u tištěných povinných výtisků. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (dále ZZ RIA) 
Část 2. Návrh variant řešení (připomínky 1–4) 
1. Jádrem řešení problematik 2.1 a 2.3 „odevzdávání 
neperiodických/periodických publikací pořízených elektronicky“ 
je nalezení nejvhodnější kombinace kritérií, která určí, jaké publikace 
budou podléhat povinnému odevzdávání. Předkladatel by proto měl 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
Zde jde o vymezení základních variant. 
Kombinace kritérií pro určení 
odevzdávaných publikací řeší jiné kapitoly 
materiálu RIA. Kapitoly 2.1 a 2.3 řeší, 
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formulovat více variant řešení s různými kombinacemi kritérií (nikoli 
pouze jednu – vždy varianta 2, s. 10 a 11), které následně mezi sebou 
řádně vyhodnotí. S cílem vytvoření robustního a transparentního 
hodnocení možných řešení nepovažujeme za vhodnou současnou podobu, 
kdy jsou veškerá možná kritéria seskupena pouze do jedné varianty, 
přičemž následně je mezi kritérii vybíráno nejasným způsobem. 
V návaznosti na to předkladatel při finálním popisu nejvhodnější varianty 
dodatečně mění její podobu, která však již byla definována a 
vyhodnocena v předchozích částech. Tato praxe je nelogická i proti 
podstatě RIA. (Pro inspiraci dodáváme, že u problematiky 2.3 lze 
uvažovat i variantu získávání elektronických periodických publikací 
prostřednictvím legislativně zakotveného web-harvestingu.)  

v návaznosti na požadavky knihoven a 
vydavatelské obce, pouze základní 
parametry: zda zavést povinnost 
odevzdávat elektronické dokumenty (což 
je nezbytné, vzhledem k přibývajícímu 
objemu elektronického psaného kulturního 
dědictví) a v jakých parametrech – ty 
budou stanoveny právní úpravou. 
Téma web-harvestingu řeší kapitola 2.5. 
Do kapitol 2.1 a 2.3 toto téma obsahově 
nepatří, protože tyto kapitoly řeší aktivní 
povinnost vydavatele odevzdávat 
elektronické dokumenty, zatímco web-
harvesting v sobě obsahuje pouze pasivní 
povinnost vydavatele strpět harvestování 
„jeho“ webových stránek. Web-harvesting 
se vztahuje nikoli ke konkrétním 
dokumentům, nýbrž k webovým stránkám, 
na nichž jsou dokumenty k dispozici. 
Z hlediska IT vybavení Národní knihovny 
je v podstatě lhostejné, zda bude 
dokumenty získávat cestou web-
harvestingu (tedy návazně na pasivní 
povinnost provozovatele webové stránky 
strpět harvestování), anebo cestou 
povinných výtisků, v návaznosti na aktivní 
povinnost vydavatele odevzdat povinný 
výtisk: elektronické dokumenty je třeba 
uložit a bibliograficky zpracovat). Materiál 
RIA byl zpracován v intencích a 
parametrech materiálu RIA, který byl 
předložen spolu s návrhem novely 
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knihovního zákona a zákona o 
neperiodických publikacích v roce 2016, 
která byla hodnocena v rámci 
legislativního procesu velmi kladně. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
2. U řešení problematiky 2.5 web-harvesting požadujeme do sady variant 
rozpracovat nejen, zda bude činnost legislativně zakotvena, ale i to, jak 
konkrétně bude probíhat. Považujeme za velice důležité vymezit kritéria, 
která stanoví, jaké webové stránky budou sbírány (na základě diskuze 
s relevantními subjekty určit co je, a naopak není digitální kulturně-
informační dědictví hodné zachování – viz s. 4 – je kulturní dědictví 
elektronická publikace, která je po týdnu z webu stažena?) a kdo o nich 
rozhodne. Tyto nejasnosti jsou částečně řešeny až ve fázi popisu 
nejvhodnější varianty, a dochází tak opět k rozšiřování a úpravě již 
předem vymezené varianty (viz připomínka 1). 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
doplněn. 
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. Právě tak je 
nepraktické stanovovat zákonem například 
intervaly, v jakých budou konkrétní 
webové stránky harvestovány. Technická 
stránka tématu pak již do zákona vůbec 
nepatří, což je natolik zřejmé, že není třeba 
ji pojednávat v materiálu RIA.  
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 
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zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 
zákona č. 2/1969 Sb. 
Kulturním dědictvím je vše, co alespoň po 
nějakou dobu existovalo, bez ohledu na to, 
zda to je či není k dispozici. Tak například 
je kulturním dědictvím kniha, které se 
autor následně názorově zřekl, a právě tak 
je kulturním dědictvím například odborný 
článek, který byl zveřejněn na webu a 
následně byl stažen, protože s ohledem na 
vědecký pokrok byl překonán. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
3. Varianty řešení problematiky 2.6 „forma odevzdávání povinných 
výtisků elektronických publikací“ nejsou formulovány jako alternativy 
věcného řešení. Jde sice o dvě různé varianty z hlediska legislativního a 
technického, ovšem nikoli věcného. Za účelem včasného a řádného 
vyhodnocení nákladů pro vydavatele a předložení komplexního řešení by 
předkladatel měl v rámci variant navrhnout a především vyhodnotit 
konkrétní možné formáty, ve kterých by povinné elektronické výtisky 
mohly být odevzdávány. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
doplněn. 
Věcné řešení, pokud jde o formáty 
odevzdávaných elektronických publikací, 
není ambicí předloženého návrhu zákona – 
takto konkrétní povinnosti do zákona 
nepatří. Shodnou konstrukci volí i jiné 
právní předpisy, např. zákon o dráhách 
nestanoví například, jak má vypadat návěst 
pro výpravu vlaku, a stanoví tak vyhláška 
č. 173/1995 Sb. Formáty budou proto 
stanoveny vyhláškou Ministerstva kultury, 
která vznikne – pokud bude předložený 
návrh zákona schválen – ve spolupráci 
knihoven (zejména Národní knihovny), 
vydavatelské obce (vydavatelů 
periodického tisku i neperiodických 
publikací).  

Ministryně 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka 
4. Považujeme za stěžejní diskutovat (ideálně za účasti relevantních 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
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a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

subjektů), proč a případně do jaké míry by stát měl vydavateli určovat, 
v jakém formátu má elektronické publikace odevzdávat. Doporučujeme 
vzít v potaz, zda by stát neměl požadovat elektronické publikace ve 
stejných formátech, v jakých je vydavatel vydává (ten ve svém vlastním 
zájmu volí ty nejrozšířenější) – obdobně jako je tomu u tištěných 
publikací, kde je fyzický formát knihy rovněž na rozhodnutí vydavatele.  

doplněn. 
Diskuse ohledně formátů, v nichž budou 
elektronické publikace odevzdávány, 
probíhá průběžně; účastní se jí jak 
knihovny (platformou je Ústřední 
knihovnická rada coby poradní orgán 
Ministerstva kultury - § 15 knihovního 
zákona), tak vydavatelská obec. Formáty 
budou stanoveny vyhláškou Ministerstva 
kultury, která vznikne ve spolupráci 
s knihovnami a s vydavatelskou obcí – 
půjde o nalezení kompromisu: na jedné 
straně je třeba co nejméně zatěžovat 
vydavatele, na druhé straně je třeba, aby 
Národní knihovna získávala dokumenty ve 
formátu, který je schopná zpracovat.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
Část 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů (připomínky 5–8) 
5. Není zřejmé, k jaké konkrétní problematice a jejím variantám řešení se 
uvedené náklady a přínosy (s. 14–17) vztahují. Zdá se, že jsou popisovány 
a vyčíslovány náklady a přínosy k předem preferovaným (a následně 
vybraným) variantám řešení. Je nutné nejprve identifikovat 
přínosy/náklady sad variant k jednotlivým problematikám včetně toho, 
jakým dotčeným skupinám vznikají (např. formou tabulky), následně je 
kvantifikovat, provést zvolenou analýzu variant, vybrat ty nejvhodnější a 
až poté na základě výsledků popsat a případně vyčíslit jednotlivé přínosy 
a náklady zvoleného řešení. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo ji změnilo na 
doporučující; materiál RIA byl v jejím 
smyslu částečně upraven. 
Ministerstvo kultury předem nevybíralo 
variantu řešení, už proto, že to v oblasti 
institutu povinného výtisku ani není dobře 
možné vzhledem k různým protichůdným 
zájmům, které lze stručně shrnout jako 
knihovny vs. vydavatelé. V situaci, kdy 
například jedna varianta je z věcných 
důvodů nepřijatelná (například nulová 
varianta v kapitole 2.7), není efektivní se 
zabývat jejími finančními dopady. 

Ministryně 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka 
6. U ročních nákladů na úhradu odměn kolektivním správcům je třeba 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
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a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

uvést, na základě čeho bylo dospěno jednak k danému odhadu 10–27 mil. 
Kč, jednak k tomu, že bude výše částky silně progresivní. Jde až o 
polovinu celkových ročních nákladů na státní rozpočet, z tohoto důvodu 
považujeme za důležité podložit odhad konkrétními argumenty. 

doplněn. 
Národní knihovna coby centrum systému 
knihoven hradí kolektivním správcům 
platby nejen podle přílohy autorského 
zákona, ale i platby za jiná užití předmětů 
ochrany související s novými způsoby 
zpřístupňování knihovních dokumentů 
z knihovních fondů –  jako je  např.  tzv. 
EDD (elektronické dodávání dokumentů).   
Zde se do návrhu promítá aktuální praxe, 
jež reaguje na rozvoj informačních 
technologií a vychází z účelu knihovního 
zákona a autorského zákona. Není nikterak 
nová, proto není třeba podrobněji rozebírat 
finanční náklady, jež si návrh vyžádá. 
Ostatně důvodová zpráva k zákonu č. 
257/2001 Sb. a rovněž důvodová zpráva 
k zákonu č. 216/2006 Sb. výslovně 
předpokládají, že odměny za užití 
předmětů ochrany dle autorského zákona 
(autorských děl) budou hrazeny ze státního 
rozpočtu, a to prostřednictvím Národní 
knihovny (která ex lege zastupuje všechny 
knihovny, jež jsou evidovány 
Ministerstvem kultury podle knihovního 
zákona). Jde přitom o platby, které jsou 
sjednané, tedy jsou na smluvní bázi, a 
rovněž o platby, jejich výše vyplývá přímo 
z právních předpisů, např. z přílohy č. 1 
zákona č. 121/2000 Sb.  
V současné době probíhá v souvislosti 
s odevzdáváním, uchováváním a 
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zpřístupňováním elektronických 
dokumentů jednání s kolektivními správci 
v rámci využití institutu rozšířené 
kolektivní správy, jak ji zavádí § 98a 
autorského zákona (v návaznosti na 
předpisy EU). Částky uvedené v materiálu 
RIA vychází z informací, jež předložila 
Národní knihovna, rovněž ze současné 
praxe a ze skutečnosti, že digitální 
prostředí se stále vyvíjí, resp. rozšiřuje. 
Zároveň jde o informace, jež jsou 
výsledkem jednání s kolektivními správci. 
Ohledně výše nákladů lze uvést, že 
příspěvek na provoz Národní knihovny ve 
smyslu § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 
218/2000 Sb. v roce 2018 činil cca 411 
mil. Kč (v tom nejsou zahrnuty například 
prostředky poskytované na 
vědeckovýzkumnou činnost podle zákona 
č. 130/2002 Sb.) a předpokládané náklady 
související s návrhem jsou tedy o řád nižší 
než prostředky, s nimiž knihovna 
hospodařila v roce 2018.   

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
7. Z povahy variant řešení i nastavených parametrů jejich posuzování 
vyplývá, že pro vyhodnocení nákladů a přínosů a výběr nejvhodnějších 
variant řešení byla zvolena multikriteriální analýza. Za cílem dosažení 
vyšší transparentnosti a srozumitelnosti hodnocení, potažmo výběru 
nejvhodnějších variant by předkladatel měl do ZZ RIA (např. do přílohy) 
doplnit tabulku/kriteriální matici. Z ní by mělo být patrné, jakých hodnot 
různé varianty dosáhly ve zvolených parametrech a jaké byly případné 
bodové stupnice u kvalitativních parametrů.  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
doplněn. 
Matice vyhodnocení variant, uvedená 
v závěru části 3 materiálu RIA, byla 
doplněna o stručný komentář. Zohledňuje 
skutečnost, že ne vždy jsou náklady / 
přínosy kvantifikovatelné, proto je matice 
pojata jako souhrnná, přičemž finanční 
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Předkladatel by v analýze zároveň měl reflektovat i následující parametry 
– ekonomické a administrativní náklady pro krajské/obecní/speciální 
knihovny, potažmo kraje/obce/další zřizovatele (ideálně provést 
konzultace s těmito subjekty); administrativní náklady pro Národní 
knihovnu České republiky (dále NK ČR); ekonomické a administrativní 
náklady pro Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana a 
Moravskou zemskou knihovnu v Brně; míra přístupu veřejnosti k 
digitálnímu kulturně-informačnímu dědictví (konkretizace dosavadního 
parametru „přínos pro uživatele knihoven“); míra rozšíření 
nabídky/využívání služeb dotčených knihoven; míra ochrany digitálního 
kulturně-informačního dědictví (alternativa k dosavadnímu parametru 
„nutnost právní úpravy jako takové“). 

náklady jsou rozebrány v jednotlivých 
kapitolách v části 2. 
V souvislosti s návrhem nevzniknou obcím 
žádné náklady a náklady, jež vzniknou 
krajům, budou zcela zanedbatelné. Krajské 
knihovny jsou již nyní dostatečně 
vybaveny po stránce IT. Rovněž mohou 
v této oblasti čerpat dotace ze státního 
rozpočtu, s oporou v nařízení vlády č. 
288/2002 Sb., v programu VISK, případně 
v programu Kulturní aktivity, podprogram 
Knihovna 21. století.  
Návrh byl zpracován v úzké spolupráci 
jednak s knihovnami, jednak 
s vydavatelskou obcí; pokud jde o věcnou 
stránku návrhu, je výsledkem konsensu 
všech zainteresovaných subjektů, resp. 
jejich profesních organizací (např. Svaz 
českých knihkupců a nakladatelů). 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
8. U ekonomických a administrativních nákladů pro vydavatele 
elektronických periodických a neperiodických publikací je uvedeno, že 
náklady „…není možné vyčíslit… budou v podstatě zanedbatelné“ (s. 15). 
Otázkou je, na základě čeho toto předkladatel usuzuje, jestliže přesná 
forma odevzdávání publikací není v současnosti navrhována a známa.  
Pokud bude nutné publikace odevzdávat např. formou webového 
formuláře na stránkách NK ČR (funguje nyní pro ohlašování tištěných 
publikací), který bude třeba vyplnit a soubor/y k němu následně přiložit, 
lze se domnívat, že si tato činnost v případě větších vydavatelů vyžádá 
nikoli zanedbatelné náklady (viz připomínka 3). Předkladatel by proto 
měl věnovat větší pozornost argumentaci a konkretizaci tohoto druhu 
nákladů a případné nové informace promítnout i do Shrnutí ZZ RIA 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
doplněn. 
Zjištění o zanedbatelnosti nákladů vychází 
ze sdělení profesních organizací 
vydavatelů, s nimiž bylo téma rozsáhle 
konzultováno. Dále bylo téma 
konzultováno (komplexně, ovšem zejména 
z hlediska administrativní zátěže 
vydavatelů) s Unií zaměstnavatelských 
svazů a s Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů. Závěry všech 
těchto konzultací byly do materiálu RIA 
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(3.3 Dopady na podnikatelské prostředí).  promítnuty. Detaily odevzdávání 
elektronických publikací budou řešeny 
prováděcím právním předpisem, který 
zpracuje Ministerstvo kultury ve 
spolupráci s knihovnami a vydavatelskou 
obcí. Informace o zanedbatelnosti nákladů 
(vyjma nákladů, jež si návrh vyžádá ve 
vztahu k Národní knihovně, jež jsou 
v materiálu RIA pojednány zvlášť) je tedy 
konsensem obou „protilehlých“ stran – 
strany knihoven a strany vydavatelů. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 
Příloha k ZZ RIA – kalkulace nákladů pro NK ČR 
9. Do tabulky by měly být doplněny částky úhrad odměn kolektivním 
správcům za jednotlivé roky, které podle textu ZZ RIA (s. 15) tvoří až 
polovinu celkových ročních nákladů (10–27 mil. Kč). Je tudíž nutné, aby 
zde byly uvedeny, a bylo tak zcela zřejmé, z jakých všech položek se 
celková roční částka 59 mil. Kč skládá. Dále je do tabulky třeba uvést 
součet jednotlivých ročních částek, tedy celkové náklady za prvních pět 
let fungování úpravy. S cílem zajistit co nejvyšší relevanci 
a porovnatelnost nákladů s ohledem na čas je nutné zvážit převedení 
nákladů na jejich tzv. současnou hodnotu prostřednictvím metody 
diskontování (více viz http://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Vzdelavaci-
manual-pro-RIA-UV-2017.pdf).   

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
doplněn. 
Ministerstvo kultury pojednalo strukturu 
nákladů v tabulkách, jež jsou součástí 
materiálu RIA. Není dobře možné 
rozepisovat náklady, jež si návrh vyžádá ve 
vztahu k autorskému zákonu, resp. ve 
vztahu ke kolektivním správcům podle 
autorského zákona. Aktuálně je 
připravován návrh smlouvy mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci; částky, s nimiž se prozatím 
pracuje v procesu smluvního vyjednávání, 
jsou obecně promítnuty do materiálu RIA, 
je však možné, že ještě doznají změny. 
Předpokládané náklady navazují na 
dosavadní úpravu stanovenou knihovním 
zákonem a reflektují předpoklad 
budoucího vývoje v oblasti uchovávání a 
zejména zpřístupňování elektronických 
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dokumentů. 
Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Shrnutí ZZ RIA (připomínky 1–2) 
1. Do části 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
doporučujeme kromě celkové roční částky uvést i její rozpad, tedy 
konkrétní částky jednotlivých položek (osobní, investiční, provozní 
náklady a odměny kolektivním správcům). Dále v části 3.4 Dopady na 
územní samosprávné celky navrhujeme v návaznosti na ZZ RIA (s. 15–
16) stručně shrnout veškeré ekonomické a administrativní dopady 
(kvalitativně, popř. vyčíslit) na kraje i jimi zřizované krajské knihovny. 
Cílem je poskytnout tvůrcům rozhodnutí klíčové a dostatečně konkrétní 
informace o návrhu již v úvodu. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl v jejím smyslu 
částečně upraven. 
Na územní samosprávné celky návrh 
dopady nemá. Obcí se návrh netýká vůbec, 
krajů se pak týká pouze okrajově a – jak 
vyplynulo z připomínkového řízení – bez 
finančních dopadů. Krajských knihoven se 
návrh týká, ale jsou již dostatečně 
vybaveny po stránce IT, takže dodatečné 
náklady nelze předpokládat. Tato 
skutečnost byla zevrubně projednána 
v rámci Ústřední knihovnické rady (§ 15 
knihovního zákona), v níž zasedají ředitelé 
jednotlivých krajských knihoven.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

2. V Důvodové zprávě je uvedeno, že „v oblasti sociální budou dopady 
naopak pozitivní…“ (s. 22), nicméně ve Shrnutí ZZ RIA je vyznačeno, že 
se sociální dopady nepředpokládají. Doporučujeme proto sjednotit 
stanovisko k těmto dopadům, včetně dostatečného zdůvodnění, u obou 
materiálů. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
byl upraven. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 1.2 Definice problému (připomínky 3–6) 
3. Text doporučujeme lépe strukturovat, a to např. v souladu 
s jednotlivými problematikami tak, jak byly identifikovány v části 2. 
Návrh variant řešení. Dojde tím nejen ke zvýšení srozumitelnosti 
a přehlednosti popisu řešeného problému, ale i k logickému provázání 
klíčových částí ZZ RIA (problémy → cíle → varianty řešení).  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

4. Zároveň doporučujeme veškeré informace o oblastech web-harvesting, 
ISBN, ISMN a rozlišování elektronických publikací na 
hmotném/nehmotném nosiči a nakládání s nimi koncentrovat právě do 
definice problému a více se zaměřit na argumentaci jejich současné 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
Problematičnost stávající právní situace je 
naznačena v důvodové zprávě (kapitola 1 a 
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problematičnosti. V aktuální podobě jsou informace o  těchto oblastech 
roztroušeny na různých místech textu, nadto často dochází k jejich 
opakování, a tudíž zbytečnému nabývání textu.  

2) a v materiálu RIA je pojednána 
dostatečně podrobně, a to na různých 
místech v kontextu s jednotlivými aspekty 
řešené problematiky.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

5. Posledních pět odstavců (s. 5–6) doporučujeme přeformulovat, popř. je 
přesunout do následujících částí. Argumentační logika by neměla jít 
směrem „je třeba, je žádoucí“, ale „je 
problém/problematické/nevyhovující, není řešeno“ apod. včetně 
zdůvodnění, proč problém vyžaduje řešení. Zmíněné odstavce v současné 
podobě popisují spíše konkrétní nástroje/opatření jednotlivých variant 
řešení či cíle, nikoli stávající problémy a jejich podstatu. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
Ministerstvo kultury soudí, že rozhodující 
je obsah materiálu RIA jako takový, aniž 
by bylo třeba zvláště se zabývat 
formulačními jednotlivostmi, pokud 
nepřipouští různý výklad textu - například. 
uvozovací sousloví „je třeba“ je co do 
významu a vztahu k tvorbě právního 
předpisu shodné jako „není řešeno“. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

6. Oceňujeme argumentaci významu elektronických publikací a nutnosti 
jejich uchovávání za využití statistik. Doporučujeme nicméně 
prezentovaná data ještě doplnit o ta co nejvíce aktuální (např. Zpráva o 
českém knižním trhu 2017/2018) s cílem vytvoření přehledu o uvedených 
parametrech v delším časovém horizontu. Dále doporučujeme zařadit 
informace nejen o počtu vydaných elektronických publikací, ale i těch 
prodaných (svědčí o zájmu spotřebitelů, mezi něž patří i uživatelé 
knihoven jako dotčená skupina návrhu). Navrhujeme také zvážit doplnění 
stavu tištěných publikací v rámci sledovaných oblastí. Bude tak možné 
porovnat elektronické versus tištěné publikace a případně posílit 
argumentaci důležitosti prvních uvedených. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a materiál RIA byl doplněn. 
Materiál RIA byl doplněn o aktuální údaje 
týkající se e-knih. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 1.3 Popis existujícího právního stavu 
7. Doporučujeme stručně zdůvodnit, proč je stávající právní úprava 
nedostatečná/nevyhovující (lze vycházet z Důvodové zprávy) a více 
nastínit roli autorského zákona ve vztahu k problematice (opět lze 
vycházet z Důvodové zprávy). 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Ministerstvo vychází primárně z toho, že 
legislativní materiál je jeden celek a skládá 
se z jednotlivých dokumentů. Materiál RIA 
a důvodová zpráva by neměly být 
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informačně duplicitní, pokud to není pro 
kontext nezbytné – což v daném případě 
není. Jinak vyjádřeno, nepatří se 
v materiálu RIA opakovat to, co je již 
uvedeno v důvodové zprávě, která má jiný 
účel než materiál RIA .Vztah k autorskému 
zákonu je dostatečně pojednán v důvodové 
zprávě a pokud jde o souvislosti v oblasti 
státního rozpočtu, jsou pojednány 
v kapitole 3.2 materiálu RIA. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 1.4 Identifikace dotčených subjektů 
8. U dotčených subjektů doporučujeme uvést i Ministerstvo kultury České 
republiky, jehož příspěvkovou organizací je NK ČR a z jehož rozpočtové 
kapitoly mají být náklady na navrhovanou úpravu hrazeny.  

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl upraven. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 1.5 Popis cílového stavu (připomínky 9–10) 
9. Text doporučujeme lépe strukturovat, a to v návaznosti na definici 
problému, resp. problematické oblasti (problematická oblast → cíl v dané 
oblasti). V současné podobě je text spíše popisem preferované varianty a 
nástrojů nikoli popisem cílového stavu. Navrhujeme proto cíle formulovat 
a strukturovat např. takto:  
Nejobecnější: „Cílem je minimalizovat ztráty v oblasti digitálního 
kulturně-informačního dědictví, konkrétně pokud jde o elektronické 
periodické a neperiodické publikace a dokumenty.“ nebo „Cílem je zvýšit 
ochranu digitálního kulturně-informačního dědictví, konkrétně pokud jde 
o elektronické periodické a neperiodické publikace a dokumenty.“ 
Konkrétnější (k jednotlivým problematikám): „Cílem je nastavit 
knihovnám podmínky pro získávání, uchovávání a zpřístupňování 
elektronických neperiodických a periodických publikací.“, „Cílem je 
definovat a legislativně zakotvit nástroje a metody, prostřednictvím nichž 
budou elektronické publikace získávány (autonomně knihovny versus 
součinnost vydavatele).“, „Cílem je stanovit kritéria pro výběr 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu upraven. 
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elektronických periodických a neperiodických publikací, které budou 
podléhat povinnosti odevzdávání.“, „Cílem je pojmově a co do 
charakteristik definovat a legislativně zakotvit periodické a neperiodické 
elektronické publikace.“ 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

10. V souladu s tímto doporučujeme upravit i cíle ve Shrnutí ZZ RIA. Pro 
srozumitelnost zprávy je stěžejní, aby podoba cílů ve Shrnutí ZZ RIA 
kopírovala (co do obsahu) jejich podobu v ZZ RIA, což v aktuální verzi 
není zcela naplněno. 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Ministerstvo kultury pokládá popis cílů 
v úvodní části materiálu RIA za 
postačující,  srozumitelný a odpovídající 
požadavkům na shrnutí závěrečné zprávy 
RIA .  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 2.2 Návrh variant řešení 
11. U problematiky 2.2 a 2.4 doporučujeme variantu 0 neoznačovat jako 
„nulovou“, jelikož fakticky nejde o variantu, která zachovává současný 
stav, nýbrž jde o variantu, která stávající situaci mění, tedy předpokládá 
zavedení odevzdávání elektronických publikací.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
12. Doporučujeme vzít v potaz, že jedním z přínosů legislativního 
zakotvení web-harvestingu jako oficiální činnosti NK ČR může být i to, 
že na tuto činnost, kterou prozatím prováděla, řekněme, bez nároku na 
finanční kompenzaci, bude mít v rozpočtu vyhrazené finanční zdroje.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Web-harvesting provádí Národní knihovna 
jako státní příspěvková organizace a hradí 
jej z příspěvku na provoz podle § 54 odst. 
1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. Cílem 
návrhu je pouze postavit na jisto, že jde o 
hlavní činnost ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona č. 218/2000 Sb. a stanovit právním 
předpisem pravidla pro nakládání 
s harvestovanými dokumenty. Web-
harvesting sice řeší zřizovací listina 
Národní knihovny, avšak tímto 
dokumentem nelze řešit otázky, jež s web-
harvestingem souvisejí, například 
zpřístupňování sklizených dokumentů.  

Ministryně 
spravedlnosti 

Část 5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
13. Navrhujeme zohlednit roli a případné nové povinnosti pro další 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu upraven. 
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a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

dotčené knihovny (nikoli pouze pro NK ČR) a krajské úřady (vymáhání a 
případné sankcionování). Dále to, jakým způsobem bude kontrolováno 
odevzdávání elektronických publikací (kdo, jak, četnost) dle stanovených 
kritérií.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 6. Přezkum účinnosti regulace 
14. Navrhujeme doplnit, na základě čeho dojde k finálnímu rozhodnutí o 
přesném termínu přezkumu (aktuálně je uvedeno „…tři až pět let od 
vstupu tohoto zákona v účinnost“, přičemž např. výhled nákladů operuje 
s horizontem pět let). 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu upraven. 
Ministerstvo kultury průběžně sleduje jak 
činnost knihoven, tak činnost vydavatelů. 
Přezkum účinnosti návrhu tedy bude 
prováděn kontinuálně a jako nejzazší lhůta 
je stanovena pětiletá.  

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Část 7. Konzultace a zdroje dat  
15. Doporučujeme doplnit shrnutí nejzásadnějších připomínek 
a případných rozporů, které vzešly z konzultací se jmenovanými subjekty. 
Dále navrhujeme doplnit zdroje dat, který byly využity, a to zejména pro 
popis problému a současného stavu. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál 
RIA byl v jejím smyslu upraven.  
Data byla získána od konzultovaných 
subjektů a jimi vytvářených dokumentů. 
 

Svaz knihovníků a 
informačních 
pracovníků České 
republiky 

Obecná připomínka 
Předložený návrh vítáme a považujeme ho za první krok k  řešení 
uchování veřejně šířeného kulturního dědictví uváděného na veřejnost 
prostřednictvím publikací založených zejména (nikoli však výlučně) na 
textu. Cílem je, aby se dále nezvětšovala „černá díra“, jež se doposud 
vytvořila za přibližně dvě  desetiletí národní produkce elektronických 
knih a elektronických periodik poskytovaných bez hmotného nosiče. 
Předpokládáme, že několik první let působnosti novelizovaných zákonů 
poskytne dostatečný prostor pro rozvinutější úpravu ukládání a uchování 
tohoto segmentu kulturního dědictví - a také jisté zkušenosti.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh byl konzultován jak s knihovnami, 
resp. jejich profesními svazy, tak 
s vydavatelskou obcí a jako takový je 
výsledkem široké diskuse. 

Svaz knihovníků a 
informačních 
pracovníků České 
republiky 

Konkrétní připomínky 
1. K článku I bodu 1 [§ 9 odst. 2 písm. c)]: 
Nahradit slova „Moravská zemská knihovna v  Brně, Vědecká knihovna 
v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Parlamentní knihovna, knihovna 
Národního muzea v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana a krajské knihovny“ slovy „knihovny podle § 3 odst. 1 písm. a) a 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
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b) a dále Parlamentní knihovna a knihovna Národního muzea v Praze“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona s 
terminologií zákona knihovního. V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu v 
Praze zařadit mezi knihovny krajské podle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu. 

elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. Navíc 
navržený text vlastně stanoví, že Národní 
knihovna může vytěžovat a zužitkovávat 
databázi, již sama pořizuje, což je dle 
autorského zákona základním právem 
pořizovatele databáze a je nadbytečné to 
uvádět v knihovním zákoně. Vzhledem 
k výčtu knihoven, jak jej zavádí § 3 odst. 1 
písm. a) knihovního zákona, text 
připomínky vlastně zavádí konstrukci, 
podle které by Národní knihovna měla 
sama k sobě právní vztah, což není vhodné. 

Svaz knihovníků a 
informačních 
pracovníků České 
republiky 

2. K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 3): 
Na konci textu odstavce 3 doplnit slova „; obsah databáze se pro účely 
zpřístupňování považuje za součást sbírek knihoven uvedených v odstavci 
2 písm. c)“. 
Odůvodnění: 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl od 
databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Vzhledem k tomu, že smyslem ustanovení 
odstavce 3 v navrhovaném znění je, aby Národní knihovna byla 
oprávněna obsah databáze zpřístupňovat tzv. terminálovým způsobem 
[podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění], lze 
důvodně předpokládat, že záměrem zpracovatele je oprávněným 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky 
s vypořádáním souhlasí. 
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  
Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
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knihovnám umožnit zpřístupňovat obsah databáze jejich uživatelům 
shodným způsobem. Za tím účelem je ovšem třeba ustanovit vztah 
k předmětu užití obdobným způsobem jako u Národní knihovny. 
Tato připomínka je zásadní. 

oprávněných knihovnách. Zde se otevírá 
prostor pro rozšířenou kolektivní správu; 
aktuálně je v přípravě hromadná licenční 
smlouva (§ 98a autorského zákona) mezi 
Národní knihovnou a vybranými 
kolektivními správci. 

Svaz knihovníků a 
informačních 
pracovníků České 
republiky 

2 K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 4):  
Ustanovení odstavce 4 zní: „Obsah databáze zpřístupněný knihovnám 
podle odstavce 2 písm. d) se pro účely jeho zpřístupňování uživatelům 
takových knihoven považuje za součást jejich sbírek podle zvláštního 
právního předpisu7a); knihovny jej zpřístupňují prostřednictvím k tomu 
určených technických zařízení umístěných v jejich objektu, zpravidla 
v místě sídla, a to v každé z oprávněných knihoven jeden dokument v 
jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli výhradně pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti 
zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.“ 
7a) § 37 odst. 1 písm. c) zákona 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: 
Navržené znění není, pokud jde o rozsah zpřístupnění, jednoznačné, 
oprávnění by se mohlo vykládat tak, že se vztahuje na obsah databáze jen 
jako celku, čímž by bylo znemožněno zpřístupňování dalších dokumentů-
prvků databáze. Ustanovení je tedy třeba vztáhnout k jednotlivým prvkům 
obsahu databáze. Mezi nakladatelskou a knihovnickou obcí bylo 
v minulosti dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k 
jedné publikaci (tj. k jednomu odevzdanému „elektronickému povinnému 
výtisku“) bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jen a jen jeden uživatel („princip 4J“ – jako analogie zpřístupňování 
dokumentu - publikace na hmotném nosiči). 
Tato připomínka je zásadní 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a návrh byl v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
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(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci. 

Svaz knihovníků a 
informačních 
pracovníků České 
republiky 

3. K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 6): 
Odstavec vypustit 
Odůvodnění: 
Ustanovení oproti rozsahu oprávněných knihoven uvedenému v odstavci 
4 (k tomu také viz připomínku číslo 1 výše) vypouští pouze Knihovnu a 
tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování odevzdaného 
„elektronického povinného výtisku“ stanoveným způsobem v této 
konkrétní knihovně podle našeho názoru nepředstavuje nepřiměřený 
zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená knihovna má navíc k 
užití děl samostatná oprávnění vyplývající z Marrákešské smlouvy o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám 
se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení a 
provedení následné evropské legislativy do autorského zákona. Při 
konzultaci s Unií vydavatelů ČR byl zámysl navrhnout vypuštění tohoto 
odstavce přijat s kladným pochopením. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Sdružení knihoven 
ČR  

Je třeba říci, že návrh vítáme. Jeho přijetí chápeme jako klíčové pro 
uchování kulturního dědictví v jeho maximální šíři pro budoucnost. Níže 
si dovolujeme uvést některé zpřesňující připomínky, aniž bychom však 
chtěli jakkoli ohrozit přijetí novely jako celku. 
I. K principu 4J: jedna knihovna – jeden okamžik – jeden dokument 
– jeden uživatel 
Zásadní připomínka  
Mezi nakladatelskou a knihovnickou veřejností bylo při jednáních 
dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k jedné 
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jeden uživatel (princip 4J). 
Dovolujeme si vyjádřit obavu, že navrhované znění uvedený princip 
nevyjadřuje dostatečně určitě a umožňuje tak jiný výklad. Zpřístupnění je 
totiž vztaženo k obsahu databáze, nikoli k jednotlivému dokumentu 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
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zařazenému do této databáze. V důsledku by tak mohl být uživatel 
omezen v přístupu k dokumentu, pokud by jiný uživatel přistupovat k 
jinému dokumentu zařazenému do téže databáze. Vzniká tak nesmyslná 
situace analogická tomu, kdy bychom čtenáři přicházejícímu do knihovny 
sdělili, že si prozatím nemůže nic vypůjčit, neboť si jiný čtenář právě čte 
jinou knihu z fondu. V extrémním případě by ustanovení dokonce mohlo 
být vykládáno tak, že se jedná o jednoho uživatele v celé zemi.  
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme doplnění odstavce 4 o slova „V 
každé z oprávněných knihoven může být zpřístupněn dokument z 
databáze“. 
Alternativně navrhujeme prohlásit obsah databází pro účely zveřejňování 
za součást sbírek všech oprávněných knihoven. 

knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci.  

Sdružení knihoven 
ČR  

II.  Omezení na sídlo 
Zásadní připomínka  
Při zachování principu 4J (jedna knihovna – jeden okamžik – jeden 
dokument – jeden uživatel) žádáme, aby bylo ponecháno na uvážení 
provozovatele knihovny, ve které své pobočce umístí zařízení pro přístup 
k databázi.  
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme v odstavci  vypustit 4 slova 
„zpravidla v místě sídla,“. 
Shrnutí I a II 
(4) Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 
písm. d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 
písm. c), a to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
umístěných v jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v V každé 
z oprávněných knihoven může být zpřístupněn dokument z databáze  v 
jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli, a to  výhradně pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia; oprávněné knihovny jsou  přitom jsou 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Sdružení knihoven ČR ji změnilo  na 
doporučující.  
Je na provozovateli knihovny, v kterém 
z více objektů knihovny umístí zařízení pro 
přístup k databázi – proto je použito 
v navrhovaném § 9 odst. 4 slovo 
„zpravidla“. Preferuje se tedy umístění 
terminálů v objektu, v němž má knihovna 
sídlo, zároveň se však pamatuje na situace, 
kdy sídlo knihovny nebude pro daný účel 
využitelné. Může třeba nastat situace, kdy 
knihovna z jakýchkoli důvodů nebude 
moci umístit terminál v místě svého sídla, 
třeba z důvodu stavební rekonstrukce. 
Může též nastat situace, kdy z hlediska 
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povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo 
jeho částí. 

dostupnosti je vhodné zajistit přístup nikoli 
v sídle knihovny, ale v jiném objektu, třeba 
lépe dopravně dostupném či uživatelsky 
komfortnějším. 

Sdružení knihoven 
ČR  

III. Využití databáze Webarchivu 
Národní knihovna pořizuje databázi Webarchiv, k jejímuž vytěžování a 
zužitkování mají být nově oprávněny vyjmenované knihovny. Na rozdíl 
od databáze elektronických povinných výtisků však není dále vymezen 
rozsah tohoto zužitkování. Domníváme se, že není záměrem knihovnám 
umožnit zpřístupnit veřejnosti celý obsah databáze jakýmkoliv způsobem 
ve smyslu § 90 odst. 3 autorského zákona. Navrhujeme tedy pro 
vyloučení pochybností stanovit, že oprávněné knihovny zpřístupňují 
obsah databáze ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona.  
(3) Databáze pořizovaná Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) se 
považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního 
předpisu 7); obsah databáze se pro účely zpřístupňování považuje za 
součást sbírek knihoven uvedených v odstavci 2 písm. c).  

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět.   
Zacházení s elektronickými dokumenty, 
včetně jejich užití, upravuje navrhovaný § 
9 odst. 2 písm. c) a d) knihovního zákona, 
a to v návaznosti na autorský zákon.  
Zacházení s databází a jejími prvky, včetně 
jejich zpřístupňování, je v návrhu 
upraveno. Knihovní dokument je prvkem 
databáze a může být stanoveným 
způsobem zpřístupňován ve všech 
oprávněných knihovnách. Zde se otevírá 
prostor pro rozšířenou kolektivní správu; 
aktuálně je v přípravě hromadná licenční 
smlouva (§ 98a autorského zákona) mezi 
Národní knihovnou a vybranými 
kolektivními správci. 

Sdružení knihoven 
ČR  

IV. Výčty knihoven 
Navrhujeme sjednotit výčet knihoven převzatý z tiskového zákona 
s terminologií zákona knihovního.  V ustanoveních, kde nemají zvláštní 
postavení, lze Vědeckou knihovnu v Olomouci a Městskou knihovnu 
v Praze zařadit mezi knihovny krajské dle § 11 knihovního zákona. 
Jednotlivé výčty jsou navíc v různých odstavcích uvedeny v různém 
pořadí, což nepřispívá k celkové přehlednosti textu.   
c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování vybraných informací, 
které jsou volně dostupné na území České republiky prostřednictvím 
služeb informační společnosti12), a pořizuje databázi těchto informací, 
k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny knihovny dle § 3 odst. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
nebylo možné jí vyhovět. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
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1 písm. a) a b) a dále Parlamentní knihovna, knihovna Národního muzea 
v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna 
v Olomouci, Městská knihovna v Praze, Parlamentní knihovna, knihovna 
Národního muzea v Praze,  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana a krajské knihovny; při výkonu této činnosti odpovídá za obsah 
informací, včetně informací vyhledaných z vlastní iniciativy v rozsahu, ve 
kterém odpovídá poskytovatel služby informační společnosti za ukládání 
obsahu informací poskytnutých uživatelem13),    

různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. Navíc 
navržený text vlastně stanoví, že Národní 
knihovna může vytěžovat a zužitkovávat 
databázi, již sama pořizuje, což je dle 
autorského zákona základním právem 
pořizovatele databáze a je nadbytečné to 
uvádět v knihovním zákoně. Vzhledem 
k výčtu knihoven, jak jej zavádí § 3 odst. 1 
písm. a) knihovního zákona, text 
připomínky vlastně zavádí konstrukci, 
podle které by Národní knihovna měla 
sama k sobě právní vztah, což není vhodné. 

Sdružení knihoven 
ČR  

V. K § 9 odst. 6 
Ustanovení odstavce 6 oproti licenci uvedené v odstavci 4 vypouští pouze 
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování 
uvedených děl v této jedné konkrétní knihovně podle našeho názoru 
nepředstavuje zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená 
knihovna má navíc k užití děl samostatná oprávnění vyplývající z 
Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s 
jinými poruchami čtení a související novely autorského zákona. 
Ustanovení proto považujeme za nadbytečné a navrhujeme ho vypustit. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů  

Obecná připomínka 
Předložený návrh vítáme a považujeme ho za první krok k  řešení 
uchování veřejně šířeného kulturního dědictví uváděného na veřejnost 
prostřednictvím publikací založených zejména (nikoli však výlučně) na 
textu. Cílem je, aby se dále nezvětšovala „černá díra“, jež se doposud 
vytvořila za přibližně dvě  desetiletí národní produkce elektronických 
knih a elektronických periodik poskytovaných bez hmotného nosiče. 
Předpokládáme, že několik první let působnosti novelizovaných zákonů 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh byl konzultován jak s knihovnami, 
resp. jejich profesními svazy, tak 
s vydavatelskou obcí a jako takový je 
výsledkem široké diskuse. 
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poskytne dostatečný prostor pro rozvinutější úpravu ukládání a uchování 
tohoto segmentu kulturního dědictví – a také jisté zkušenosti.  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

Konkrétní připomínky 
K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 4):  
Ustanovení odstavce 4 zní: „Obsah databáze zpřístupněný knihovnám 
podle odstavce 2 písm. d) se pro účely jeho zpřístupňování uživatelům 
takových knihoven považuje za součást jejich sbírek podle zvláštního 
právního předpisu7a); knihovny jej zpřístupňují prostřednictvím k tomu 
určených technických zařízení umístěných v jejich objektu, zpravidla 
v místě sídla, a to v každé z oprávněných knihoven jeden dokument v 
jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli výhradně pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti 
zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.“ 
7a) § 37 odst. 1 písm. c) zákona 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: 
Navržené znění není, pokud jde o rozsah zpřístupnění, jednoznačné, 
oprávnění by se mohlo vykládat tak, že se vztahuje na obsah databáze jen 
jako celku, čímž by bylo znemožněno zpřístupňování dalších dokumentů-
prvků databáze. Ustanovení je tedy třeba vztáhnout k jednotlivým prvkům 
obsahu databáze. Mezi nakladatelskou a knihovnickou obcí bylo 
v minulosti dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k 
jedné publikaci (tj. k jednomu odevzdanému „elektronickému povinnému 
výtisku“) bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup 
jen a jen jeden uživatel („princip 4J“ – jako analogie zpřístupňování 
dokumentu - publikace na hmotném nosiči). 
Tato připomínka je zásadní  

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci. 
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Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

K čl. I, bodům 1. a 3. návrhu 
V zájmu přehlednosti navrhujeme sjednotit (sloučit) ustanovení 
navrhovaného § 9 odst. 4. a odst. 5 zákona č. 257/2001 Sb. tak, aby výčet 
knihoven byl v obou případech shodný s výčtem knihoven, které jsou 
příjemci povinného výtisku vydané neperiodické publikace. Skutečnost, 
že je neperiodická publikace pouze pořízena a nikoliv vydána, by neměla 
zakládat důvod k odlišnému rozsahu oprávněných knihoven. 
Současně se domníváme, že bude pro vyloučení pochybností vhodnější 
v čl. I. bodu 1. písm. d) výslovně uvést, že se jedná o oprávnění 
k zužitkování v rozsahu stanoveném tímto zákonem (tedy formou 
zpřístupnění prostřednictvím příslušných technických zařízení). 
Tato připomínka je zásadní 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Unie zaměstnavatelských svazů 
s vypořádáním souhlasí. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. 
Sjednocení výčtu knihoven do rozsahu 
daného zákonem o neperiodických 
publikacích by navíc vedlo k „vyloučení“ 
Parlamentní knihovny a Knihovny 
Národního muzea v Praze, s nimiž zákon o 
neperiodických publikacích vůbec 
nezachází. 
Pojem „zužitkování“ je definován 
autorským zákonem a není třeba jej zvlášť 
vymezovat v návrhu. Způsob zacházení 
s elektronickými dokumenty 
(zpřístupňování podle principu 4J) je 
v návrhu řešen ve vztahu k vybraným 
knihovnám. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 6): 
Odstavec vypustit 
Odůvodnění: 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
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Ustanovení oproti rozsahu oprávněných knihoven uvedenému v odstavci 
4 (k tomu také viz připomínku číslo 1 výše) vypouští pouze Knihovnu a 
tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování odevzdaného 
„elektronického povinného výtisku“ stanoveným způsobem v této 
konkrétní knihovně podle našeho názoru nepředstavuje nepřiměřený 
zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená knihovna má navíc k 
užití děl samostatná oprávnění vyplývající z Marrákešské smlouvy o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám 
se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení a 
provedení následné evropské legislativy do autorského zákona. Při 
konzultaci s Unií vydavatelů ČR byl zámysl navrhnout vypuštění tohoto 
odstavce přijat s kladným pochopením. 

Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

K čl. II, bodu 10. návrhu 
Publikace s týmž obsahem jsou často pořizovány v několika formátech, 
přičemž každému formátu je přiděleno samostatné ISBN. S ohledem na 
skutečnost, že k dosažení deklarovaného účelu právní úpravy (zachování, 
resp. zpřístupnění kulturního dědictví) postačuje odevzdání 
elektronického povinného výtisku v jednom formátu, znamenalo by 
odevzdávání povinných výtisků všech formátů publikace s týmž obsahem 
nedůvodnou zátěž pro vydavatele. Pro vyloučení pochybností dále 
považujeme za vhodné výslovně zakotvit (jakkoliv to vyplývá z povahy 
povinného výtisku), že vydavatel není povinen odevzdat povinný výtisk 
neperiodické publikace, která byla pořízena, v jiném formátu, než ve 
kterém byla pořízena. 
(4) Je-li táž neperiodická publikace pořízena ve více formátech, 
kterým bylo přiděleno samostatné číslo Mezinárodního standardního 
číslování knih nebo číslo Mezinárodního standardního číslování 
hudebnin, postačuje ke splnění povinnosti vydavatele podle odst. 1 
písm. b) odevzdání povinného výtisku v jednom formátu. Vydavatel 
není povinen odevzdat povinný výtisk pořízené neperiodické 
publikace v jiném formátu než ve formátu, ve kterém byla 
neperiodická publikace pořízena. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Unie zaměstnavatelských svazů 
s vypořádáním souhlasí. 
Pro účely uchování psaného kulturního 
dědictví je třeba uchovávat publikace 
v různých formátech, protože nikdy 
nebudou zcela stejné. Tu lze spatřovat 
analogii s tištěnými publikacemi – 
například: jedno vydání publikace bude 
s ilustracemi, jiné bez ilustrací, a jde mimo 
jiné o doklad vývoje knižní kultury.  
Formáty, v nichž budou elektronické 
publikace vydávány, stanoví Ministerstvo 
kultury vyhláškou; ta bude zpracována ve 
spolupráci s knihovnami a vydavateli. 
Účelem je co možná nejméně zatěžovat 
vydavatele a zároveň zajistit, aby 
vydavatel odevzdával elektronickou 
publikaci Národní knihovně v některém 
z formátů, jež může zpracovat a s nimiž 
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Tato připomínka je zásadní může zacházet. 
Konfederace 
zaměstnavatelských
a podnikatelských 
svazů ČR  

Obecná připomínka 
Předložený návrh vítáme a považujeme ho za první krok k řešení 
uchování veřejně šířeného kulturního dědictví uváděného na veřejnost 
prostřednictvím publikací založených zejména (nikoli však výlučně) na 
textu. Cílem je, aby se dále nezvětšovala „černá díra“, jež se doposud 
vytvořila za přibližně dvě desetiletí národní produkce elektronických knih 
a elektronických periodik poskytovaných bez hmotného nosiče. 
Předpokládáme, že několik první let působnosti novelizovaných zákonů 
poskytne dostatečný prostor pro rozvinutější úpravu ukládání a uchování 
tohoto segmentu kulturního dědictví – a také jisté zkušenosti.  

Připomínka byla vzata na vědomí. 
Návrh byl konzultován jak s knihovnami, 
resp. jejich profesními svazy, tak 
s vydavatelskou obcí a jako takový je 
výsledkem široké diskuse. 

Konfederace 
zaměstnavatelských
a podnikatelských 
svazů ČR 

Konkrétní připomínky 
K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 4):  
Ustanovení odstavce 4 zní: „Obsah databáze zpřístupněný knihovnám 
podle odstavce 2 písm. d) se pro účely jeho zpřístupňování uživatelům 
takových knihoven považuje za součást jejich sbírek podle zvláštního 
právního předpisu7a); knihovny jej zpřístupňují prostřednictvím k tomu 
určených technických zařízení umístěných v jejich objektu, zpravidla 
v místě sídla, a to v každé z oprávněných knihoven jeden dokument v 
jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli výhradně pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti 
zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.“ 
7a) § 37 odst. 1 písm. c) zákona 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: 
Navržené znění není, pokud jde o rozsah zpřístupnění, jednoznačné, 
oprávnění by se mohlo vykládat tak, že se vztahuje na obsah databáze jen 
jako celku, čímž by bylo znemožněno zpřístupňování dalších dokumentů-
prvků databáze. Ustanovení je tedy třeba vztáhnout k jednotlivým prvkům 
obsahu databáze. Mezi nakladatelskou a knihovnickou obcí bylo 
v minulosti dosaženo konsenzu vyjádřeného i v důvodové zprávě, že k 

Připomínka byla projednána, 
vysvětlena; bylo jí vyhověno a návrh byl 
v jejím smyslu upraven. 
Pojem „obsah databáze“ je používán 
shodně s § 88 autorského zákona. 
Knihovní dokument je prvkem databáze a 
může být stanoveným způsobem 
zpřístupňován ve všech oprávněných 
knihovnách. Pro úplnost  návrhu byl 
princip 4J v normativním textu upřesněn – 
tak, aby bylo zřetelné, že každá 
z oprávněných knihoven může zpřístupnit 
konkrétní elektronický dokument jednomu 
uživateli, zcela bez ohledu na to, zda jiná 
knihovna v daný okamžik zpřístupňuje 
tentýž dokument. Smyslem je, že v jedné 
knihovně smí být jeden dokument 
zpřístupněn pouze jednomu uživateli (bez 
ohledu na počet terminálů, jimiž konkrétní 
knihovna disponuje). Databáze nemohou 
být součástí sbírek jednotlivých knihoven 
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jedné publikaci (tj. k jednomu odevzdanému „elektronickému povinnému 
výtisku“) bude mít v rámci jedné  
knihovny v jednom okamžiku přístup jen a jen jeden uživatel („princip 
4J“ – jako analogie zpřístupňování dokumentu - publikace na hmotném 
nosiči). 
Tato připomínka je zásadní  

oprávněných k jejich vytěžování a 
zužitkování, neboť jednotlivé knihovny 
nejsou pořizovateli databází ve smyslu 
autorského zákona. Zde se otevírá prostor 
pro rozšířenou kolektivní správu; aktuálně 
je v přípravě hromadná licenční smlouva 
(§ 98a autorského zákona) mezi Národní 
knihovnou a vybranými kolektivními 
správci. 

Konfederace 
zaměstnavatelských
a podnikatelských 
svazů ČR 

K čl. I, bodům 1. a 3. návrhu 
V zájmu přehlednosti navrhujeme sjednotit (sloučit) ustanovení 
navrhovaného § 9 odst. 4. a odst. 5 zákona č. 257/2001 Sb. tak, aby výčet 
knihoven byl v obou případech shodný s výčtem knihoven, které jsou 
příjemci povinného výtisku vydané neperiodické publikace. Skutečnost, 
že je neperiodická publikace pouze pořízena a nikoliv vydána, by neměla 
zakládat důvod k odlišnému rozsahu oprávněných knihoven. 
Současně se domníváme, že bude pro vyloučení pochybností vhodnější 
v čl. I. bodu 1. písm. d) výslovně uvést, že se jedná o oprávnění 
k zužitkování v rozsahu stanoveném tímto zákonem (tedy formou 
zpřístupnění prostřednictvím příslušných technických zařízení). 
Tato připomínka je zásadní  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů s vypořádáním 
souhlasí. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. 
Sjednocení výčtu knihoven do rozsahu 
daného zákonem o neperiodických 
publikacích by navíc vedlo k „vyloučení“ 
Parlamentní knihovny a Knihovny 
Národního muzea v Praze, s nimiž zákon o 
neperiodických publikacích vůbec 
nezachází. 
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Pojem „zužitkování“ je definován 
autorským zákonem a není třeba jej zvlášť 
vymezovat v návrhu. Způsob zacházení 
s elektronickými dokumenty 
(zpřístupňování podle principu 4J) je 
v návrhu řešen ve vztahu k vybraným 
knihovnám. 

Konfederace 
zaměstnavatelských
a podnikatelských 
svazů ČR 

K článku I bodu 3 (§ 9 odst. 6): 
Odstavec vypustit 
Odůvodnění: 
Ustanovení oproti rozsahu oprávněných knihoven uvedenému v odstavci 
4 (k tomu také viz připomínku číslo 1 výše) vypouští pouze Knihovnu a 
tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Zpřístupňování odevzdaného 
„elektronického povinného výtisku“ stanoveným způsobem v této 
konkrétní knihovně podle našeho názoru nepředstavuje nepřiměřený 
zásah do oprávněných zájmů držitelů práv. Uvedená knihovna má navíc k 
užití děl samostatná oprávnění vyplývající z Marrákešské smlouvy o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám 
se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení a 
provedení následné evropské legislativy do autorského zákona. Při 
konzultaci s Unií vydavatelů ČR byl zámysl navrhnout vypuštění tohoto 
odstavce přijat s kladným pochopením. 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 
Macana je ohledně příjmu povinného 
výtisku pojednána v tiskovém zákoně a 
v zákoně o neperiodických publikacích 
samostatně a přijímá povinné výtisky 
publikací (v tištěné i elektronické formě) 
určených pro zrakově postižené. 

Konfederace 
zaměstnavatelských
a podnikatelských 
svazů ČR 

K čl. II, bodu 10. návrhu 
Publikace s týmž obsahem jsou často pořizovány v několika formátech, 
přičemž každému formátu je přiděleno samostatné ISBN. S ohledem na 
skutečnost, že k dosažení deklarovaného účelu právní úpravy (zachování, 
resp. zpřístupnění kulturního dědictví) postačuje odevzdání 
elektronického povinného výtisku v jednom formátu, znamenalo by 
odevzdávání povinných výtisků všech formátů publikace s týmž obsahem 
nedůvodnou zátěž pro vydavatele. Pro vyloučení pochybností dále 
považujeme za vhodné výslovně zakotvit (jakkoliv to vyplývá z povahy 
povinného výtisku), že vydavatel není povinen odevzdat povinný výtisk 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů s vypořádáním 
souhlasí. 
Pro účely uchování psaného kulturního 
dědictví je třeba uchovávat publikace 
v různých formátech, protože nikdy 
nebudou zcela stejné. Tu lze spatřovat 
analogii s tištěnými publikacemi – 
například: jedno vydání publikace bude 
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neperiodické publikace, která byla pořízena, v jiném formátu, než ve 
kterém byla pořízena. 
(4) Je-li táž neperiodická publikace pořízena ve více formátech, 
kterým bylo přiděleno samostatné číslo Mezinárodního standardního 
číslování knih nebo číslo Mezinárodního standardního číslování 
hudebnin, postačuje ke splnění povinnosti vydavatele podle odst. 1 
písm. b) odevzdání povinného výtisku v jednom formátu. Vydavatel 
není povinen odevzdat povinný výtisk pořízené neperiodické 
publikace v jiném formátu než ve formátu, ve kterém byla 
neperiodická publikace pořízena. 
Tato připomínka je zásadní  

s ilustracemi, jiné bez ilustrací, a jde mimo 
jiné o doklad vývoje knižní kultury.  
Formáty, v nichž budou elektronické 
publikace vydávány, stanoví Ministerstvo 
kultury vyhláškou; ta bude zpracována ve 
spolupráci s knihovnami a vydavateli. 
Účelem je co možná nejméně zatěžovat 
vydavatele a zároveň zajistit, aby 
vydavatel odevzdával elektronickou 
publikaci Národní knihovně v některém 
z formátů, jež může zpracovat a s nimiž 
může zacházet. 

Unie vydavatelů  K čl. I - § 9 odst. 2 písm. c) Domníváme se, že kritérium „volné 
dostupnosti“, tak jak bylo zvoleno, není vhodným. V praxi často dochází 
k tomu, že je některé dílo přístupné prostřednictvím internetu po kratší 
dobu přístupné zdarma (např. jako ukázka), načež se přesune do režimu 
placeného přístupu. Podle výše uvedené úpravy by pak postačovalo, aby 
bylo dílo přístupné bez omezení pouze po krátkou dobu v okamžiku, kdy 
dojde k navštívení příslušné stránky robotem a takové dílo by již bylo 
zahrnuto do fondu.  
Návrh definuje díla, která budou mocí být takto shromažďována, jako 
jakékoliv informace, bude tedy možné takto shromažďovat a dále 
zpřístupňovat i díla kinematografická? 
Dále upozorňujeme, že na rozdíl od tištěných publikací volně dostupná 
díla na internetu jsou  obvykle financována  prostřednictvím reklamy, 
která je zobrazována při jejich zpřístupnění uživatelům, tedy mají zcela 
jiný ekonomický model, než tištěné publikace. Proto může být 
podstatným zásahem do ekonomických úvah příslušného provozovatele i 
to, pokud tato díla budou zpřístupňována veřejnosti způsobem podle odst. 
4. 
Návrh vůbec nerozlišuje, zda jsou daná díla zpřístupňována oprávněně či 
nikoliv. Knihovna tak bude např. podle svého uvážení oprávněna 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a v jejím smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva. 
Účelem návrhu je uchování psaného 
digitálního kulturního dědictví pro 
budoucnost a rovněž jeho zpřístupňování. 
K těmto účelům Národní knihovna 
roboticky harvestuje elektronické 
dokumenty. Jde o dokumenty, které byly 
alespoň po určitou dobu volně přístupné na 
Internetu a Národní knihovna je 
harvestovala (podle zvolených klíčových 
slov) coby paměťová instituce a centrum 
systému knihoven. Takto sklizené 
dokumenty budou zpřístupňovány pouze 
Národní  knihovnou a dalšími 
oprávněnými knihovnami, a to v souladu 
s principem rovnosti, jak jej vymezuje § 2 
písm. a) knihovního zákona. Pokud byl 
určitý elektronický dokument volně 
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vytěžovat databázi serveru Ulozto.cz, který je znám jako nelegální 
úložiště autorskoprávně chráněného obsahu.  
Zákon dále neřeší, jaké jsou limity práva na vytěžování a zužitkování 
databáze, které ex lege zavádí. Omezení v odst. 4 není v tomto kontextu 
jednoznačně definováno a oprávnění je příliš široké. 
Kritérium volné dostupnosti na území ČR ztrácí v případě internetu 
poněkud smysl, resp. se tedy toto právo bude vztahovat na celosvětový  
obsah internetu, pokud bude volně přístupný? 
V další doplňující připomínce k čl. I - § 9 knihovního zákona se Unie 
vydavatelů, v návaznosti na projednání, zabývala pojmoslovným 
uspořádáním jednotlivých ustanovení a formulačním zpřesněním na 
ochranu autorů a nositelů práv,  a ve vztahu k web-harvestingu otázkou 
zpřístupňování (obdobně databázi povinných výtisků) a odpovědnosti za 
obsah databáze a vyjádřila názor, že by v ustanovení měla být zmíněna též 
kinematografická díla. Dále Unie vydavatelů ve vztahu k web-harvestingu 
vyjádřila požadavek na ochranu práv autorů a nositelů autorských práv a 
vyjádřila názor (stručně shrnuto), že by nositelé práv měli mít, ve vztahu 
k autorským dílům v elektronické podobě, možnost požadovat zákaz či 
omezení zpřístupňování těchto autorských děl, zejména budou-li je 
zpřístupňovat sami nositelé autorských práv, přičemž Národní knihovna 
by nesla povinnost žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět, pokud  
nositel prokáže, že je zpřístupňuje sám nebo prostřednictvím třetí osoby, 
v takovém případě by Národní knihovna  byla povinna přijmout  vhodná 
technická opatření k zamezení opětovného sběru. 
 

dostupný na Internetu, pak osoba, která jej 
zpřístupnila, resp. nechala zpřístupnit, 
nutně musí předpokládat, s ohledem na 
samotný princip Internetu, že 
s dokumentem bude zacházeno v podstatě 
volně, resp. v režimu, který autor 
dokumentu stanoví. Tedy například: 
dokument může být roboticky harvestován 
Národní knihovnou a následně 
zpřístupňován jakožto prvek psaného 
kulturního dědictví – v podstatě shodný 
princip je u tištěných publikací 
(periodických i neperiodických).  
Kinematografických, resp. audiovizuálních 
děl, se návrh netýká – nespadají pod režim 
zákona č. 46/2000 Sb. ani zákona č. 
37/1995 Sb. 
Oprávněnost zpřístupňování děl nemůže 
návrh řešit. Skutečnost, zda je publikace 
zpřístupňována oprávněně, tedy v souladu 
s platným právním řádem, může být 
posouzena například soudem v civilním 
řízení (na základě § 40 autorského zákona), 
v krajním případě i z hlediska 
trestněprávního. S ohledem na přijatou 
evropskou směrnici (EU) 2019/790 o 
autorském právu na jednotném digitálním 
trhu, konkrétně její čl. 17, by se měla 
situace s výskytem nelegálně 
zpřístupňovaného obsahu na internetu 
zlepšit a množství nelegálně 
zpřístupňovaného obsahu  by se mělo 
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snížit. Národní knihovna je natolik 
odborně vybavená, že dokáže rozlišit, které 
stránky může či má harvestovat a které 
nikoli. Protože jde o příspěvkovou 
organizaci Ministerstva kultury, může 
Ministerstvo kultury ze své pozice 
zřizovatele tuto činnost Národní knihovny 
do určité míry regulovat. 
Kritérium volné dostupnosti na území 
České republiky se týká legální 
dostupnosti – může nastat situace, kdy 
určitý dokument je dostupný na internetu 
pouze v jednom státu.  
Zpřístupňování databáze, resp. jejích 
prvků, jež jsou autorskými díly, je 
základním právem pořizovatele databáze. 
Jiné subjekty mohou databázi vytěžovat (§ 
90 odst. 2 autorského zákona) a mohou ji 
též zužitkovávat (§ 90 odst. 3 autorského 
zákona), pokud je tento postup ošetřen 
právním jednáním pořizovatele databáze 
nebo pokud jej umožňuje zákon (což je 
daný případ; jde o knihovny určené 
taxativním výčtem). Jestliže je určitý 
subjekt  oprávněn obsah databáze ex lege 
vytěžovat a zužitkovávat, pak je oprávněn 
jej i zpřístupňovat, což vyplývá z § 90 
odst. 3 in fine autorského zákona. 
Pokud jde o kinematografická díla, jejich 
právní režim řeší zákon o audiovizi a 
zákonů, jež mají být novelizovány, se tedy 
netýká. Pokud by nastala situace, že by 
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například knihovna hodlala promítat film 
(kinematografické dílo) v rámci veřejných 
knihovnických a informačních služeb či  
poskytování dalších služeb podle § 4 odst. 
3 knihovního zákona, pak by se právní 
režim řídil primárně zmíněným zákonem č. 
496/2012 Sb. a autorským zákonem.  
Návrh nemá ambice zasahovat do 
autorského zákona. Připomínky týkající se 
autorů a nositelů autorských práv vlastně 
znamenají – do značné míry – duplicitu 
ustanovení návrhu k autorskému zákonu, 
což je z hlediska Legislativní pravidel 
vlády nepřípustné. Nutno zdůraznit, že 
knihovny při své činnosti musí dodržovat 
princip rovnosti, jak jej formuluje § 2 
písm. a) knihovního zákona, a jsou jakožto 
paměťové instituce povinny uchovávat 
kulturní dědictví a samozřejmě jej též 
zpřístupňovat v co možná nejširší míře, 
s omezením vyplývajícím například 
z trestního zákoníku – připomínka jde tedy 
proti smyslu činnosti knihoven 
evidovaných Ministerstvem kultury. 
Kromě toho nelze předpokládat, že by 
vydavatelská obec měla v důsledku návrhu 
relevantní umenšení zisku. 
Skutečnost, že nositel majetkových práv 
autorských zpřístupňuje dílo, nemůže být 
překážkou činnosti systému knihoven, jak 
jej vymezuje knihovní zákon. Z tohoto 
hlediska jsou tištěné a elektronické 
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dokumenty stejnocenné. Tak, jako nositel 
majetkových práv autorských nemůže 
zabránit knihovně, aby zpřístupňovala jím 
vydanou knihu či periodikum (neboť by to 
bylo v rozporu s knihovním zákonem), 
nemůže tak učinit ani ve vztahu 
k elektronickým publikacím. Nepřímo 
související institut „práva zapomenutí“ řeší 
jiné právní předpisy, včetně předpisů EU. 
Ostatně i Evropská komise vydala dne 16. 
4. 2013 rozhodnutí č. C(2013) 1893 final, 
týkající se činnosti knihoven a digitálního 
kulturního dědictví, v němž potvrdila, že 
zpřístupňováním elektronických 
dokumentů plní české knihovny „skutečný 
veřejný úkol a povinnost“. 

Unie vydavatelů K čl. II -  § 1 odst. 1  
Rozšířením režimu neperiodických publikací i na elektronické publikace 
dojde k exponenciálnímu rozšíření aplikačního dosahu zákona o 
neperiodických publikacích. Bude se vztahovat (s výjimkami podle odst. 
3) na jakékoliv publikace produkované v ČR, které budou umístěny na 
internetové stránky. Bude se tak vztahovat např. na jakékoliv publikace 
bloggerů (pokud nebudou splňovat podmínky pro periodické publikace), 
spolků (vyjma propagačních), orgánů veřejné správy, sportovních svazů 
apod. Na ně pak budou dopadat povinnosti podle § 2 a to vč. zákazu podle 
§ 2 odst. 3. Domníváme se, že takto široce koncipovaný zákaz zasahuje ve 
své podstatě do svobody projevu, neboť klade na publikační činnost 
fyzických osob, spolků apod. nepřiměřené nároky. 
Vedle toho řada těchto děl bude knihovnami získávána i v rámci 
webharvestingu podle navrhované novely knihovního zákoníku, není tedy 
zřejmé, proč by měly být jejich vydavateli zasílány zvlášť. 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. 
Rozšíření povinnosti odevzdávat povinný 
výtisk se bude vztahovat pouze na 
publikace, jejichž obsah je od určitého 
časového okamžiku uzavřen. Může se 
jednat o elektronickou  neperiodickou 
publikaci; může se jednat též o konkrétní 
vydání elektronického periodika (např. 
odborného či vědeckého časopisu). 
Určující je, že konkrétní dokument se po 
svém vzniku (vydání) již v čase dále 
nemění. Návrh se svou věcnou působností 
tedy nebude vztahovat například na blogy, 
zpravodajské weby apod., což je uvedeno 
v části A, kapitole I důvodové zprávy.  
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Unie vydavatelů § 1 odst. 3 písm. i) 
Není zjevné, co se rozumí pod pojmem „uvedení na trh v České 
republice“. Do ČR běžně dodávají i služby jako jsou Amazon Kindle 
apod. Bude se tento zákon na ně vztahovat? 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. 
Pojem „uvedení na trh“ je v právním řádu 
běžně používán a jeho aplikace nepůsobí 
v praxi problémy. V daném případě jde o 
to, že určitý elektronický dokument je 
v souladu s platným právním řádem 
zpřístupněn v České republice blíže 
neurčenému okruhu osob (zde jde o 
vymezení podle zákona č. 37/1995 Sb. a 
zákona č. 46/2000 Sb.). Jde o shodnou 
situaci jako u tištěných publikací, jež 
vydavatel uvede na trh v České republice – 
pokud určitá tištěná publikace je určena, 
byť českým vydavatelem, pouze pro 
zahraniční trh, nepodléhá režimu 
zmíněných zákonů. Návrh se týká, 
z podstaty věci, vydavatelů ve smyslu 
zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 
Sb., nikoli výrobců a prodejců zařízení 
sloužících například ke čtení e-knih. 

Unie vydavatelů K § 2 odst. 1 písm. c) bod 2  
Zde není zřejmé, jaký bude režim právnických osob – nepodnikatelů. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo od ní ustoupilo. 
Právní režim přestupků fyzických osob – 
„nepodnikatelů“ se oproti stávající právní 
úpravě, dané především zákonem č. 
250/2016 Sb., nemění. 

Unie vydavatelů K čl. III, bod 1 - § 1  
V této doplňující připomínce se Unie vydavatelů, v návaznosti na 
projednání připomínek, zabývala otázkou dosahu povinnosti.  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a v jejím smyslu byla doplněna 
důvodová zpráva. 
V návaznosti na účel návrhu, tedy rozšíření 
institutu povinného výtisku i na vybraná 
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elektronická periodika, bylo nutno 
adekvátně upravit i toto ustanovení. 
Způsob zpřístupňování elektronického 
periodického tisku je dán především 
knihovním zákonem, resp. vymezením 
povinnosti knihoven zpřístupňovat 
stanoveným způsobem dokumenty, jež 
mají ve svých fondech, ať již jednotlivě, 
nebo jako soubor, resp. sbírku ve smyslu § 
37 autorského zákona. 

Unie vydavatelů K čl. III - § 2 odst. 2  
Doporučujeme specifikovat, jaký bude právní režim elektronického 
periodického tisku v případě, kdy se budou aplikovat výjimky z § 4 až 7 a 
§ 10 až 16. Pokud stavíme naroveň tištěná periodika a e-paper v rámci 
regulace tiskového zákona, není pravděpodobně důvod neaplikovat § 4 až 
6 TiskZ. Taktéž ochrana zdroje podle § 16 by se měla vztahovat i na e-
paper. 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a po dohodě částečně akceptována. 
Výjimka z uplatňování § 4 až 6 pro 
elektronický periodický tisk byla v zákoně 
po dohodě ponechána. Obsah tohoto typu 
periodického tisku bude regulován 
obecnými právními předpisy. 
Z výjimky bude odstraněn § 16 – ochrana 
zdroje a obsahu informací. Toto ustanovení 
se tedy bude vztahovat jak na periodický 
tisk, tak na elektronický periodický tisk. 

Unie vydavatelů K § 3 písm. b)  
Doporučujeme přesněji definovat, čeho se má právní úprava týkat, ale 
podmínka úplatnosti je podle našeho názoru zcela irelevantní, protože se 
týká pouze elektronického periodického tisku a nevztahuje se na tiskové 
publikace podle písmene a), což je nekoncepční opatření a není zřejmý 
jeho záměr. Navrhujeme proto tuto část vypustit.   

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a připomínkové místo na ní nadále 
netrvá. 
 
 

Unie vydavatelů K § 9a odst. 1 
Unie vydavatelů doporučuje, v návaznosti na projednání připomínek, 
prodloužit stanovenou lhůtu pro odevzdání elektronického povinného 
výtisku na 30 dnů.  
 

Připomínce bylo vyhověno a návrh byl 
upraven. 
Vzhledem k tomu, že účelem dodání 
elektronického povinného výtisku Národní 
knihovně je archivace a jeho uchování 
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v paměťové instituci, lze připustit jeho 
dodání v navržené delší lhůtě. S ohledem 
na odlišnou praxi prodeje tištěných 
periodik a elektronických periodik se 
odlišná lhůta pro odevzdávání 
elektronických periodik oproti tištěným 
jeví jako odůvodněná; lhůta 30 dnů 
koresponduje se lhůtami, jež návrh stanoví 
pro elektronické neperiodické publikace. 

Unie vydavatelů K § 9a odst. 2  
Doporučujeme přesněji definovat, jaká technická ochranná opatření mají 
být tímto zákonem omezená a proč, ale povinnost odevzdávat obsah (e-
paper) v nějaké upravené zdrojové textové podobě zcela bez ochranných 
prvků není nijak odůvodnitelná. Schází také odpovědnost za škodu 
v případě poškozování autorských práv vydavatelů v důsledku tohoto 
omezení. Navrhujeme proto tuto část textu „bez technických ochranných 
opatření“ zcela vypustit a způsob technického řešení ponechat až na 
stanovení formou vyhlášky Ministerstva kultury.  

Připomínka byla projednána, vysvětlena 
a bylo jí vyhověno co do smyslu 
doplněním materiálu RIA a důvodové 
zprávy. 
Vzhledem k účelu zákona, tedy 
uchovávání konkrétního segmentu 
kulturního dědictví a jeho zpřístupňování, 
je třeba zajistit, aby byl elektronický 
povinný výtisk odevzdáván v takové 
podobě, aby s ním oprávněné knihovny 
mohly zacházet a mohly jej, zákonem 
stanoveným způsobem, zpřístupňovat. 
Tuto povinnost je třeba zavést již zákonem, 
a to v návaznosti na § 43 autorského 
zákona, včetně zde stanovených výjimek. 
Podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva 
kultury, která bude zpracována ve 
spolupráci s knihovnami a vydavatelskou 
obcí. Tato vyhláška vyjmenuje formáty, 
v nichž budou elektronické publikace 
odevzdávány; půjde o formáty, které je 
možno nazvat „obvyklými“ z hlediska 
uživatelů (včetně knihoven) a zároveň 
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z hlediska vydavatelů. Případná 
odpovědnost za škodu může být řešena 
cestou § 40 autorského zákona.  
Odpovídajícím způsobem byla doplněna 
kapitola 3.2 materiálu RIA a důvodová 
zpráva.   

Sdružení pro 
internetový rozvoj  

K čl. I - § 9 odst. 2 písm. c)  
Domníváme se, že kritérium „volné dostupnosti“, tak jak bylo zvoleno, 
není vhodným. V praxi často dochází k tomu, že je některé dílo přístupné 
prostřednictvím internetu po kratší dobu přístupné zdarma (např. jako 
ukázka), načež se přesune do režimu placeného přístupu. Podle výše 
uvedené úpravy by pak postačovalo, aby bylo dílo přístupné bez omezení 
pouze po krátkou dobu v okamžiku, kdy dojde k navštívení příslušné 
stránky robotem a takové dílo by již bylo zahrnuto do fondu.  
Návrh definuje díla, která budou mocí být takto shromažďována, jako 
jakékoliv informace, bude tedy možné takto shromažďovat a dále 
zpřístupňovat i díla kinematografická?Dále upozorňujeme, že na rozdíl od 
tištěných publikací volně dostupná díla na internetu jsou  obvykle 
financována  prostřednictvím reklamy, která je zobrazována při jejich 
zpřístupnění uživatelům, tedy mají zcela jiný ekonomický model, než 
tištěné publikace. Proto může být podstatným zásahem do ekonomických 
úvah příslušného provozovatele i to, pokud tato díla budou 
zpřístupňována veřejnosti způsobem podle odst. 4. 
Návrh vůbec nerozlišuje, zda jsou daná díla zpřístupňována oprávněně či 
nikoliv. Knihovna tak bude např. podle svého uvážení oprávněna 
vytěžovat databázi serveru Ulozto.cz, který je znám jako nelegální 
úložiště autorskoprávně chráněného obsahu.  
Zákon dále neřeší, jaké jsou limity práva na vytěžování a zužitkování 
databáze, které ex lege zavádí. Omezení v odst. 4 není v tomto kontextu 
jednoznačně definováno a oprávnění je příliš široké. 
Kritérium volné dostupnosti na území ČR ztrácí v případě internetu 
poněkud smysl, resp. se tedy toto právo bude vztahovat na celosvětový  

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů.  
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obsah internetu, pokud bude volně přístupný? 
Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K čl. II -  § 1 odst. 1  
Rozšířením režimu neperiodických publikací i na elektronické publikace 
dojde k exponenciálnímu rozšíření aplikačního dosahu zákona o 
neperiodických publikacích. Bude se vztahovat (s výjimkami podle odst. 
3) na jakékoliv publikace produkované v ČR, které budou umístěny na 
internetové stránky. Bude se tak vztahovat např. na jakékoliv publikace 
bloggerů (pokud nebudou splňovat podmínky pro periodické publikace), 
spolků (vyjma propagačních), orgánů veřejné správy, sportovních svazů 
apod. Na ně pak budou dopadat povinnosti podle § 2 a to vč. zákazu podle 
§ 2 odst. 3. Domníváme se, že takto široce koncipovaný zákaz zasahuje ve 
své podstatě do svobody projevu, neboť klade na publikační činnost 
fyzických osob, spolků apod. nepřiměřené nároky. 
Vedle toho řada těchto děl bude knihovnami získávána i v rámci 
webharvestingu podle navrhované novely knihovního zákoníku, není tedy 
zřejmé, proč by měly být jejich vydavateli zasílány zvlášť. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů. 

Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K § 1 odst. 3 písm. i) 
Není zjevné, co se rozumí pod pojmem „uvedení na trh v České 
republice“. Do ČR běžně dodávají i služby jako jsou Amazon Kindle 
apod. Bude se tento zákon na ně vztahovat? 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů. 

Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K § 2 odst. 1 písm. c) bod 2  
Zde není zřejmé, jaký bude režim právnických osob – nepodnikatelů. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů. 

Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K čl. III - § 2 odst. 2  
Doporučujeme specifikovat, jaký bude právní režim elektronického 
periodického tisku v případě, kdy se budou aplikovat výjimky z § 4 až 7 a 
§ 10 až 16. Pokud stavíme naroveň tištěná periodika a e-paper v rámci 
regulace tiskového zákona, není pravděpodobně důvod neaplikovat § 4 až 
6 TiskZ. Taktéž ochrana zdroje podle § 16 by se měla vztahovat i na e-
paper. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů. 

Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K § 3 písm. b)  
Doporučujeme přesněji definovat, čeho se má právní úprava týkat, ale 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
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podmínka úplatnosti je podle našeho názoru zcela irelevantní, protože se 
týká pouze elektronického periodického tisku a nevztahuje se na tiskové 
publikace podle písmene a), což je nekoncepční opatření a není zřejmý 
jeho záměr. Navrhujeme proto tuto část vypustit.   

vydavatelů. 

Sdružení pro 
internetový rozvoj 

K § 9a odst. 2  
Doporučujeme přesněji definovat, jaká technická ochranná opatření mají 
být tímto zákonem omezená a proč, ale povinnost odevzdávat obsah (e-
paper) v nějaké upravené zdrojové textové podobě zcela bez ochranných 
prvků není nijak odůvodnitelná. Schází také odpovědnost za škodu 
v případě poškozování autorských práv vydavatelů v důsledku tohoto 
omezení. Navrhujeme proto tuto část textu „bez technických ochranných 
opatření“ zcela vypustit a způsob technického řešení ponechat až na 
stanovení formou vyhlášky Ministerstva kultury. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 
odkazujeme na vypořádání Unie 
vydavatelů. 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů  

1.  K čl. I, bodům 1. a 3. Návrhu 
V zájmu přehlednosti navrhujeme sjednotit (sloučit) ustanovení 
navrhovaného § 9 odst. 4. a odst. 5 zákona č. 257/2001 Sb. tak, aby výčet 
knihoven byl v obou případech shodný s výčtem knihoven, které jsou 
příjemci povinného výtisku vydané neperiodické publikace. Skutečnost, 
že je neperiodická publikace pouze pořízena a nikoliv vydána, by neměla 
zakládat důvod k odlišnému rozsahu oprávněných knihoven. 
Současně se domníváme, že bude pro vyloučení pochybností vhodnější 
v čl. I. bodu 1. písm. d) výslovně uvést, že se jedná o oprávnění 
k zužitkování v rozsahu stanoveném tímto zákonem (tedy formou 
zpřístupnění prostřednictvím příslušných technických zařízení). 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, vysvětlena a Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů ji změnil na 
doporučující. 
Návrh je pojat jako minimalistický a jeho 
cílem je pouze rozšíření institutu 
povinného výtisku tak, aby se ve 
stanovených případech vztahoval i na 
elektronické publikace. Není cílem návrhu 
sjednocovat výčty knihoven, jak je 
různými způsoby zavádí knihovní zákon, 
tiskový zákon a zákon o neperiodických 
publikacích – praxe ukazuje, že 
různorodost výčtů knihoven, daná  zčásti 
historicky a zčásti účelem jednotlivých 
předpisů, nepůsobí v praxi potíže. 
Vzhledem k výčtu knihoven, jak jej zavádí 
§ 3 odst. 1 písm. a) knihovního zákona, 
text připomínky vlastně zavádí konstrukci, 
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podle které by Národní knihovna měla 
sama k sobě právní vztah, což není vhodné. 
Pojem „zužitkování“ je definován 
autorským zákonem a není třeba jej zvlášť 
vymezovat v návrhu. Způsob zacházení 
s elektronickými dokumenty 
(zpřístupňování podle principu 4J) je 
v návrhu řešen ve vztahu k vybraným 
knihovnám. 

Svaz českých 
knihkupců a 
nakladatelů 

K čl. II, bodu 10. Návrhu 
Publikace s týmž obsahem jsou často pořizovány v několika formátech, 
přičemž každému formátu je přiděleno samostatné ISBN. S ohledem na 
skutečnost, že k dosažení deklarovaného účelu právní úpravy (zachování, 
resp. zpřístupnění kulturního dědictví) postačuje odevzdání 
elektronického povinného výtisku v jednom formátu, znamenalo by 
odevzdávání povinných výtisků všech formátů publikace s týmž obsahem 
nedůvodnou zátěž pro vydavatele. Pro vyloučení pochybností dále 
považujeme za vhodné výslovně zakotvit (jakkoliv to vyplývá z povahy 
povinného výtisku), že vydavatel není povinen odevzdat povinný výtisk 
neperiodické publikace, která byla pořízena, v jiném formátu, než ve 
kterém byla pořízena. 
(4) Je-li táž neperiodická publikace pořízena ve více formátech, 
kterým bylo přiděleno samostatné číslo Mezinárodního standardního 
číslování knih nebo číslo Mezinárodního standardního číslování 
hudebnin, postačuje ke splnění povinnosti vydavatele podle odst. 1 
písm. b) odevzdání povinného výtisku v jednom formátu. Vydavatel 
není povinen odevzdat povinný výtisk pořízené neperiodické 
publikace v jiném formátu než ve formátu, ve kterém byla 
neperiodická publikace pořízena. 
Zásadní připomínka 

Připomínka byla opakovaně 
projednána, vysvětlena a Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů na ní nadále 
netrvá. 
Pro účely uchování psaného kulturního 
dědictví je třeba uchovávat publikace 
v různých formátech, protože nikdy 
nebudou zcela stejné. Tu lze spatřovat 
analogii s tištěnými publikacemi – 
například: jedno vydání bude s ilustracemi, 
jiné bez ilustrací, a jde mimo jiné o doklad 
vývoje knižní kultury.  
Formáty, v nichž budou elektronické 
publikace vydávány, stanoví Ministerstvo 
kultury vyhláškou; ta bude zpracována ve 
spolupráci s knihovnami a vydavateli 
(Svazem českých knihkupců a nakladatelů, 
Unií vydavatelů). Účelem je co možná 
nejméně zatěžovat vydavatele a zároveň 
zajistit, aby vydavatel odevzdával 
elektronickou publikaci Národní knihovně 
v některém z formátů, jež může zpracovat 
a s nimiž může zacházet. 
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Pirátská strana – 
poslanecký klub  

Ke změně knihovního zákona - § 9 odst. 4 
Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. 
d) zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c), a 
to prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v 
jejich objektu, zpravidla v místě sídla, a to v jednom okamžiku vždy jen 
jednomu uživateli výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia; 
přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení rozmnoženiny obsahu 
databáze nebo jeho části. 
Navržený text je dle našeho názoru příliš restriktivní. Jakkoliv z důvodové 
zprávy a dalších podkladů je zřejmý úmysl autora, v legislativního textu 
zřejmý není, respektive text umožňuje i mnohem restriktivnější výklad 
(přístup ke konkrétnímu dokumentu X přístup k celé databázi). 
Sporný je však samotný princip 4J, tedy že k dokumentu může v jeden 
okamžik v jedné knihovně přistupovat jeden uživatel. Základní výhodou 
elektronické formy je neomezená kopírovatelnost a možnost přístupu z 
mnoha míst zároveň. Zákon, jak je nastaven, sice zajití knihovnám (za 
značných nákladů!) moderní databázi elektronických publikací, zároveň 
však brání jejímu efektivnímu využívání. A to až na úroveň, kdy bude v 
mnoha knihovnách paradoxně snadnější prohlížet si výtisk papírový, 
protože ten může existovat ve více exemplářích. Nejsou jasné ani věcné 
důvody tohoto požadavku, který (jak je nám známo) vzešel od nakladatelů 
- situace, kdy se dva čtenáři nezávisle na dvou terminálech dívají na stejné 
noviny, je nepřijatelná, zatímco situace, kdy se dívá jeden čtenář, a po pěti 
minutách druhý, přijatelná je? 
Dále není zcela pochopitelné omezení účelu (pro účely výzkumu nebo 
soukromého studia), respektive není jasné, jak bude pracovníky knihoven 
kontrolováno. A i pokud by snad teoreticky mohlo být, v zákoně není 
zavedena sankce za použití materiálů k jinému účelu (nebo k jejich 
poskytnutí k jinému účelu). 
Konečně není jasné, jestli zákaz zhotovení rozmnoženiny se vztahuje na 
vytvoření elektronické kopie souboru, elektronické kopie části textu nebo 
dokonce na tisk na papír. V případě, že se zákaz vztahuje na samotná 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. 
Předložený návrh navazuje na vládní návrh 
zákona (sněmovní tisk č. 1011) a je 
rozšířen pouze o vybraný elektronický 
periodický tisk. Návrh je výsledkem 
konsenzu mezi knihovnami a 
vydavatelskými svazy (např. se Svazem 
českých knihkupců a nakladatelů na straně 
jedné a knihovnami na straně druhé).  
Návrh, pokud jde o zpřístupňování 
elektronických dokumentů z knihovních 
fondů, představuje „úplné minimum“, 
garantované zákonem.  
Situace, kdy nejprve jeden čtenář čte 
v jedné knihovně elektronickou publikaci a 
poté, co ji číst přestane, začne touž 
publikaci číst jiný čtenář, je přípustná. Jde 
tu o promítnutí požadavku vydavatelské 
obce. Tedy: v jedné každé z oprávněných 
knihoven bude moci být jeden čtenář, který 
bude číst jednu konkrétní elektronickou 
publikaci. V tomto smyslu byl návrh 
upřesněn. Všichni čtenáři oprávněné 
knihovny budou mít přístup k databázím, 
ale ke konkrétnímu prvku databáze 
(jednotlivému dokumentu) bude mít v dané 
knihovně přístup v jednom okamžiku 
pouze jeden čtenář. 
Formulace „pro účely výzkumu nebo 
soukromého studia“ vychází z platného 
autorského zákona, který toto sousloví 
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podkladová data v databázi, lze jej pochopit. Již hůře pochopitelný je 
zákaz elektronického kopírování výstřižků textu či tisku. Účelem 
existence databáze je, jak je uvedeno výše, výzkum nebo soukromé 
studium. Nedílnou součástí těchto činností je možnost pořizovat si z textu 
výpisky, případně si části textu uschovat k pozdějšímu použití. Představa, 
že badatel v moderní knihovně bude přistupovat k moderní databázi 
obsahující veškeré elektronické knihy i periodika, a výpisky bude dělat 
ručně na papír, aby je následně musel ručně přepisovat například do 
diplomové práce, je spíše úsměvná. 
Řešení lze najít mnoho - od omezení objemu textu, který leze bezplatně 
zkopírovat či vytisknout, až po zpoplatnění těchto služeb. Navrhujeme § 9 
odst. 4 přeformulovat v duchu výše uvedených připomínek. 

běžně používá, aniž by to v praxi působilo 
problémy. Zhotovování rozmnoženin 
knihovních dokumentů obecně řeší 
knihovní licence zavedená v § 37 
autorského zákona a rovněž zákon č. 
257/2001 Sb.: knihovna tedy například 
může pořídit za úplatu čtenáři 
rozmnoženinu v rámci dalších služeb podle 
§ 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb.  
Je nutno zdůraznit základní účel zákona: 
uchovávání psaného kulturního dědictví, 
jež vzniká v elektronické podobě, a to 
v čím dál větší míře. Tím, kdo má 
uchovávat toto dědictví, jsou knihovny 
coby paměťové instituce. Zároveň u tohoto 
segmentu kulturního dědictví je značné 
riziko toho, že „ze dne na den“ zmizí; toto 
riziko je u klasických tištěných publikací 
výrazně menší.  Když je tedy Národní 
knihovně zavedeno právo na příjem 
„povinného výtisku“ elektronických 
publikací, pak je žádoucí zavést i možnost 
jejich zpřístupňování odborné i laické 
veřejnosti, a to alespoň ve vybraných 
knihovnách, určených taxativním výčtem 
v zákonné úpravě. 
V dané oblasti se otevírá prostor, mimo 
jiné, pro rozšířenou kolektivní správu (§ 
98a autorského zákona, navazující na 
aktuální změny práva EU v oblasti 
autorskoprávní) – tak aby žádný ze 
subjektů zúčastněných na zpřístupňování 
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elektronických dokumentů neutrpěl újmu 
na svých právech (autor, vydavatel, 
provozovatel knihovny). 

Pirátská strana – 
poslanecký klub 

Ke změně tiskového zákona - § 2 odst. 2 
Návrh zákona podřazuje elektronické periodické publikace 
tiskovému zákonu. Současně však jim uděluje velice širokou výjimku 
z tohoto zákona, konkrétně se z § 4 až 7 a § 10 až 16. 
Obecně by měl platit princip, že co platí off-line, mělo by platit i on-line. 
Souhlasíme s tím, že tento princip nejde vždy dodržet, ale jakákoliv 
odchylka by měla být důkladně odůvodněna objektivními okolnostmi - 
vysvětlení, že jde o minimalistickou novelu, která nemá ambice 
povinnosti on-line médií řešit, neobstojí - tím spíše ve chvíli, kdy tato 
novela fakticky přesně to dělá. 
Zcela zásadní (aniž bychom snižovali váhu ostatních povinností) je 
výjimka z ustanovení § 10 a 11. Nejsou nám známy žádné relevantní 
důvody pro udělení této výjimky a tedy možnosti využití nástrojů dle § 10 
a § 11 pouze pro papírový periodický tisk. Dosah on-line médií může být 
dokonce daleko vyšší, potřeba uplatnění těchto nástrojů je minimálně 
stejná. Tyto nástroje jsou základní demokratické prvky obrany jedince, 
které jsou poměrně běžné ve vyspělých zemích a omezování jejich použití 
pouze pro papírová média v dnešním rozvíjejícím on-line prostředí je 
nelogické a neobhajitelné. Žádám Vás tedy o nezavádění této výjimky a 
umožnění uplatňování nároku na odpověď a dodatečné sdělení rovněž pro 
on-line média. 
Výjimka z ochrany novinářského zdroje je pak zcela nepřijatelná. Je nám 
známo, že ani v současné době se toto ustanovení na on-line média 
nevztahuje, ochrana zdroje je však dovozována přímou aplikací ústavních 
zásad svobody tisku. Bude-li však v zákoně výslovně uvedeno, že § 16 
tiskového zákona pro elektronická periodika neplatí, bude možné přímou 
aplikací Ústavy dojít k závěru, že v podstatě platí? 
Navrhujeme tedy tuto nedůvodnou výjimku zrušit a podřídit elektronická 
média stejnému režimu jako ta papírová, případně důkladně vysvětlit, 

Připomínka byla projednána a 
vysvětlena. 
Dílčí novela tiskového zákona v rámci 
předkládané změny zákonů má za cíl 
zajistit pro Národní knihovnu (a další 
zákonem určené knihovny) ty elektronické 
publikace, ke kterým nemá Národní 
knihovna zajištěn za současné právní 
úpravy přístup v režimu povinně 
odevzdávaných publikací. Za tímto účelem 
byla zpracována novela tiskového zákona, 
která definuje množinu takového 
elektronického periodického tisku, jenž by 
měl být uchováván Národní knihovnou 
jakožto paměťovou institucí do budoucna. 
Jedná se zejména o ty elektronické 
publikace, které jsou zpřístupňovány za 
úplatu, a které mají parametry takové 
úrovně odbornosti či společenské hodnoty 
a kvality, že je zapotřebí je poskytovat 
Národní knihovně pro potřeby budoucího 
uchování a zpřístupnění veřejnosti. 
Navržená novela tiskového zákona tedy 
nemá za cíl definovat a upravit nakládání 
s veškerými informacemi, které jsou 
periodicky zpřístupňovány na internetu. 
Nenavrhuje se tedy obecná regulace 
veškerého online obsahu, neupravují se 
práva a povinnosti online médií obecně. 
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proč tento postup není možný. Definice „elektronického periodického 
tisku“ je předloženou novelou nastavena 
pouze pro výše uvedený účel jeho 
uchování a využitelnosti Národní 
knihovnou, nikoli pro potřeby obecné 
kvalifikace základních parametrů 
elektronických publikací, či dokonce pro 
zveřejňování informací online. Z těchto 
důvodů je proto v novele tiskového zákona 
formulována výjimka z použitelnosti 
některých ustanovení tiskového zákona na 
(v této novele definovaný) elektronický 
periodický tisk. 
Ministerstvo kultury návrh upravilo v tom 
směru, že zachovává aplikaci § 16 
(ochrana zdroje a obsahu informací) i pro 
„elektronický periodický tisk“, a to z 
důvodu obecné uplatnitelnosti tohoto 
ustanovení (je určeno každému, kdo se 
podílí na zpracování informací, tj. nejen 
vydavateli), jakožto základního principu 
tiskového zákona. 
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