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Právní aspekty knihovních služeb 
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KNIHOVNÍ DATABÁZE 

 

Právní aspekty knihovních služeb 



Knihovní databáze I 

 

§ 2 odst. 2 AutZ 

„Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním 

obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž 

součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány 

a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, 

je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení 

způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně 

se neuplatňují.“ 



Knihovní databáze II 

§ 88 AutZ 

„Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých 

děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky 

uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými 

nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich 

vyjádření.“ 

 

§ 89 AutZ 

„Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, 

která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro 

kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.“ 



Knihovní databáze III 

Vytěžování a zužitkování databáze (§ 90 AutZ) 

 

„Vytěžováním (…) se rozumí trvalý nebo dočasný přepis 

celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný 

podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli 

způsobem.“ 

 

„Zužitkováním (…) se rozumí jakýkoli způsob 

zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho 

podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, 

spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu.“ 



Knihovní databáze IV 

§ 91 AutZ 

„Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna 

jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný 

uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo 

kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo 

její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento 

uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli 

systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů 

pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani 

nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům 

nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.“ 



Knihovní databáze V 

§ 92 AutZ 

„Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též 

nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo 

zužitkovává podstatnou část obsahu databáze 

a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 

zůstává nedotčeno , 

b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, 

v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným 

účelem, a 

c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či 

soudního řízení. 

“ 



Knihovní databáze IV 

 

§ 93 AutZ 

„Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od 

pořízení databáze. Je-li však v této době databáze 

zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze 

za 15 let od prvního takového zpřístupnění.“ 



CITACE 

 

Právní aspekty knihovních služeb 



Citace I 

§ 31 AutZ 

„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl 

jiných autorů ve svém díle, 

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely 

kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, 

vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu 

s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném 

konkrétním účelem, 

…“ 



Citace II 

„… 

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při 

vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající 

sledovanému účelu; 

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž 

jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále 

název díla a pramen.“ 



KNIHOVNÍ LICENCE 

 

Právní aspekty knihovních služeb 



Knihovní licence I 

§ 37 AutZ 

„(1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, 
galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské 
a vzdělávací zařízení, 

a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo 
nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své 
archivní a konzervační potřeby, 

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, …“ 



Knihovní licence II 

„ … 

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,  

…“ 



Knihovní licence III 

 

„ … 

d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených 

diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací 

na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo 

soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.“ 



Knihovní licence IV 

 

„ … 

d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených 

diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací 

na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo 

soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.“ 



Knihovní licence V 

„(2) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 

1, půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny vydaných děl, je-li 

zaplacena odměna, která přísluší autorům od osoby a ve výši 

stanovené v příloze k tomuto zákonu. Právo na odměnu 

autor nemá v případě půjčování zveřejněných děl podle tohoto 

odstavce na místě samém, nebo půjčují-li originály nebo 

rozmnoženiny vydaných děl školní knihovny a knihovny 

vysokých škol, Národní knihovna České republiky, Moravská 

zemská knihovna v Brně, Státní technická knihovna, Národní 

lékařská knihovna, Národní pedagogická knihovna Komenského, 

Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 

Knihovna Národního filmového archivu a Parlamentní knihovna 

České republiky.” 



Knihovní licence VI 

 

„(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na rozmnoženiny 

děl zaznamenaných na zvukové či zvukově obrazové 

záznamy, ledaže jde o půjčování na místě samém. Osoba 

uvedená v odstavci 1 je povinna při takovém půjčování 

zamezit možnosti pořízení rozmnoženiny díla 

zaznamenaného na zvukovém či zvukově obrazovém 

záznamu.” 



Knihovní licence VII 

„(4) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená 

v odstavci 1, která za účelem nabídky k půjčení 

a zpřístupnění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu 

díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně 

tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog 

sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li 

zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla 

být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo 

obchodnímu účelu. Osoba uvedená v odstavci 1 je vždy 

povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to 

možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod 

jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost.” 



Knihovní licence VIII 

 

„(5) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna, lze-li to na ní 

spravedlivě požadovat, předkládat příslušnému 

kolektivnímu správci na jeho žádost vždy souhrnně za 

kalendářní rok nejpozději do konce následujícího 

kalendářního měsíce informace o počtu uskutečněných 

výpůjček a informace nezbytné pro rozúčtování odměn 

kolektivním správcem.” 



NOVELA AUTORSKÉHO 

ZÁKONA A KNIHOVNY 

 

Právní aspekty knihovních služeb 



Novela autorského zákona I 

§ 37 odst. 2 AutZ 

„Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, 
půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny vydaných děl, je-li 
zaplacena odměna, která přísluší autorům od osoby a ve výši 
stanovené v příloze k tomuto zákonu. Právo na odměnu 
autor nemá v případě půjčování zveřejněných děl podle tohoto 
odstavce na místě samém, nebo půjčují-li originály nebo 
rozmnoženiny vydaných děl školní knihovny a knihovny 
vysokých škol, Národní knihovna České republiky, Moravská 
zemská knihovna v Brně, Národní technická knihovna, Národní 
lékařská knihovna, Národní pedagogická knihovna Komenského, 
Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 
Knihovna Národního filmového archivu a Parlamentní knihovna 
České republiky.” 



Novela autorského zákona II 

§ 87 odst. 2 AutZ 

„(1) Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se 

zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím 

vydaného díla. 

(2) Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti s 

půjčováním originálu nebo rozmnoženiny jím vydaného díla 

podle § 37 odst. 2. Ustanovení § 37 odstavce 2 platí pro 

nakladatele obdobně. 

(3) Práva nakladatele v odst. 1 a 2 trvají 50 let od vydání 

díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobně.” 
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Děkuji za pozornost! 

jaromir.savelka@law.muni.cz 


