Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 724)
Předkládá: ing. Martin Kolovratník
1. Za dosavadní bod 29. se vkládá nový bod 30, který zní:
„30. V § 37 odst. 1 písm. d) se na konci odstavce doplňují slova „z důvodů hodných
zvláštního zřetele*). Rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních,
disertačních a habilitačních prací v elektronické podobě, které autoři upravili tak, aby
neobsahovaly informace hodné zvláštního zřetele *) zpřístupňuje, a to i prostřednictvím
dálkového přístupu.“.“.
Poznámka pod čarou *) zní:
______________________
„*) osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku v platném znění;
utajované informace dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti v platném znění a zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti
a o změně souvisejících zákonů v platném znění,
činnosti a citlivé činnosti související s využíváním jaderné energie, jadernou bezpečností a
činností vedoucí k ozáření dle zákona 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění;
popis výroby a nakládání s výbušninami, výbušnými předměty, trhavinami, střelivem,
pyrotechnickými výrobky, municí dle zákona 376/2007 Sb. a dalších právních předpisů;
výroba funkčních střelných zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu;
činnost, kterou lze považovat za návodnou nebo usnadňující páchání trestných činů, zejména
dle § 95, § 96, § 97, § 105, § 106, § 179, § 180b, § 181a, § 181e, § 182, § 185a, § 186, § 187,
§ 189, § 191, § 192, § 193, § 194a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona;
produkce organismů či kultur použitelných k hromadnému usmrcení jiných organismů či
kultur nebo manipulace s nimi či s jejich genetickým materiálem.“.
Následující body se přečíslují.
Odůvodnění:
Návrh chce zamezit neodůvodněnému utajování bakalářských, diplomových, rigorózních,
disertačních a habilitačních prací, které dokládají odbornou způsobilost a obdržení
příslušného státem garantovaného titulu, a chce umožnit v maximální možné míře kontrolu
veřejnosti nad kvalitou těchto prací a tím nepřímo nad kvalitou vysokého školství, hrazeného
v převážné míře z veřejných prostředků.
Návrh nicméně chápe, že zveřejňování některých informací, které mohou být předmětem
ochrany, vyjmenovaných v poznámce pod čarou, je diskutabilní, ne-li může být přímo v
rozporu se zákonem, když může být předmětem absolventské či vědecké práce. Jedná se
zejména o osobní údaje, lékařské tajemství, obchodní tajemství a utajované informace,
činnosti a citlivé činnosti v souvislosti s manipulací s jadernými materiály, výbušninami,
biologickými látkami, výroba zbraní a střeliva či analýza způsobů páchání trestné činnosti.
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Zde jsou jediné důvody hodné zvláštního zřetele pro to, aby originál ani rozmnoženina práce
nebyly veřejně přístupné.
Plné znění § 37 odst. 1 se zpracováním změny
§ 37
Knihovní licence
(1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká
škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení4),
a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému
nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, a to v počtech a formátech
nezbytných pro trvalé uchování díla,
b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, a o němž
lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k prodeji, nebo tiskovou
rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně
zhotovenou rozmnoženinu může také podle odstavce 2 půjčovat,
c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění,
které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních
podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům
ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho
objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob,
a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c)
a d) tím nejsou dotčena,
d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových,
rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely
výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil z důvodů hodných
zvláštního zřetele *). Rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových,
rigorózních, disertačních a habilitačních prací v elektronické podobě, které autoři
upravili tak, aby neobsahovaly informace hodné zvláštního zřetele *) zpřístupňuje, a to i
prostřednictvím dálkového přístupu.
______________
4) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
*) osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku v platném znění;
utajované informace dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti v platném znění a zákona 181/2014 Sb. o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů v platném znění,
činnosti a citlivé činnosti související s využíváním jaderné energie, jadernou bezpečností
a činností vedoucí k ozáření dle zákona 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v
platném znění;
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popis výroby a nakládání s výbušninami, výbušnými předměty, trhavinami, střelivem,
pyrotechnickými výrobky, municí dle zákona 376/2007 Sb. a dalších právních předpisů;
výroba funkčních střelných zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu;
činnost, kterou lze považovat za návodnou nebo usnadňující páchání trestných činů
zejména dle § 95, § 96, § 97, § 105, § 106, § 179, § 180b, § 181a, § 181e, § 182, § 185a, §
186, § 187, § 189, § 191, § 192, § 193, § 194a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona;
produkce organismů či kultur použitelných k hromadnému usmrcení jiných organismů
či kultur nebo manipulace s nimi či s jejich genetickým materiálem
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