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Čl.I
 
      Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. , zákona č.
61/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. , se mění takto:
 

(...)
 

      31. V části první hlavě I díl 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:
 

"Díl 4
Výjimky a omezení práva autorského

 
(....)

 
§ 34

Úřední a zpravodajská licence
 
      Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije
      a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní
nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení
zápisu o něm,
      b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu
odpovídajícím informačnímu účelu,
      c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo
jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech
politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném
sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít;
převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li
zapovězeno,
      d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu
odpovídajícím informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává
nedotčeno;
      v případech podle písmen b) až d) je vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo
anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název
díla a pramen, ledaže je to v případech podle písmen b) a d) nemožné.
 

§ 35
Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí

pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního



 
      (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských
obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy.
 
      (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž
účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
 
      (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení,
užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke
splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole
nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).
 
      (4) Ustanovení § 31 odst. 1 části věty za středníkem se pro odstavce 1 až 3 použije
přiměřeně.
 
 

 


