
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
PSČ: 116 40 Praha 1, nám. Curieových 7 
 

  

 

XXXXXX 

 

Č.j. PFUK/5085/2016 Vyřizuje:  Sojka V Praze dne 25. 07. 2016 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, (dále jen „právnická fakulta“) na 
základě § 2 odst. 1, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“), a na základě § 67 a 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), posoudila žádost ze dne 7.7.2016 
žadatele XXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXX, ID datové schránky: xxxxxx, o poskytnutí 
kopie diplomové práce: XXXXXX XXXXXX: Způsoby ustanovování soudců ve vybraných 
právních řádech (srovnávací studie). Praha, 1999, takto: 

Žádost se odmítá. 

Odůvodnění: 

1. Žadatel se obrátil na právnickou s fakultu s výše uvedenou žádostí na základě § 13 
a násl. zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla doručena právnické fakultě 
dne 7.7.2016. Žadatel žádá o poskytnutí kopie diplomové práce XXXXXX XXXXX, která byla 
obhájena na právnické fakultě v roce 1999. Právnická fakulta nemá od autora (diplomanta) 
souhlas k užití jeho diplomové práce. 

2. Žádosti nelze vyhovět z důvodu podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném 
přístupu k informacím, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob (zde 
diplomanta XXXXXX XXXXXX) k předmětu práva autorského. Tento závěr vychází 
z následujících důvodů: 

3. Ochranu práva autorského upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“).  

4. Diplomová práce je autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona. 
Podle § 12 odst. 1 autorského zákona má právo dílo užít jen autor, popřípadě osoba, které 
k výkonu tohoto práva udělil autor smlouvou oprávnění; jiná má osoba má toto právo bez 
udělení oprávnění (tj. bez souhlasu autora) jen v případech stanovených zákonem. Podle § 
12 odst. 4 autorského zákona se „právem dílo užít“ rozumí mimo jiné právo na rozmnožování 
díla (např. kopiemi ve smyslu § 13), právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla 
(§ 14) či právo na půjčování originálu díla nebo rozmnoženiny díla (§ 16), přičemž 
rozšiřováním se rozumí zejména zpřístupňování díla v hmotné podobě (§ 14 odst. 1). 



5. Autorský zákon upravuje v § 29 a násl. výjimky a omezení práva autorského 
v podobě institutů volného užití a zákonných licencí. Tyto instituty se podle § 29 odst. 2 
autorského zákona vztahují pouze na díla zveřejněná s výjimkou zde taxativně 
vyjmenovaných licencí. Z nich je pro projednávanou žádost podstatná jediná licence, a sice 
licence podle § 35 odst. 3 pro tzv. školní díla, mezi která patří i požadovaná diplomová 
práce. Rozsah této licence je však vymezen poměrně úzce takto: „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).“ Do tohoto rozsahu žádost žadatele zjevně nespadá. 

6. Ve vztahu k autorskému zákonu je pro projednávaný případ podstatná zvláštní 
úprava obsažená v § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
vysokých školách). Ustanovení § 47b zákona o vysokých školách stanoví v odstavci 1 
povinnost vysokých „nevýdělečně zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní 
práce, u kterých proběhla obhajoba“ s tím, že „způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 
vysoké školy“. V navazujících odstavcích 2 a 3 pak upravuje další podrobnosti týkající se 
tohoto povinného zveřejnění.  

7. Ustanovení § 47b bylo do zákona o vysokých školách vložena novelou provedenou 
zákonem č. 552/2005 Sb., a to s účinností od 1.1.2006. Novela přitom pro něj nestanovila 
žádné přechodné ustanovení. Citované ustanovení, potažmo jeho odstavce 1, 2 a 3 jsou 
v praxi vysokých škol vykládány konstantně jako jeden celek, a to tak, že se vztahují 
zásadně jen na diplomové práce, které byly odevzdány k obhajobě až po nabytí účinnosti 
citované novely, tzn. ode dne 1.1.2006. V souladu s tím právnická fakulta nezveřejnila 
způsobem předvídaným v § 47b zákona o vysokých školách ani požadovanou diplomovou 
práci, neboť tato práce byla odevzdána k obhajobě v roce 1999. A v souladu s tím bylo 
posléze vydáno i opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3.5.2010 č. 6/2010, 
které v čl. 7 odst. 1 stanoví: „Pro zveřejnění práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006 je 
třeba souhlasu studenta s jejím zveřejněním v elektronické podobě.“ Tímto opatřením je 
právnická fakulta jakožto součást Univerzity Karlovy v Praze vázána. 

8. Požadovanou diplomovou práci by při určitém výkladu bylo možné považovat za 
zveřejněnou podle § 4 odst. 1 autorského zákona, a to na základě souhlasu diplomanta 
k veřejné obhajobě své diplomové práce. Ve smyslu tohoto výkladu by pak právnická fakulta 
mohla postupovat podle knihovní licence podle § 37 odst. 1 písm. d) autorského zákona, 
avšak jen tak, že by půjčila originál diplomové práce na místě samém, a to výhradně pro 
účely výzkumu nebo soukromého studia. Tato licence však nedovoluje, aby právnická fakulta 
žadateli poskytla kopii diplomové práce, jak to požaduje žadatel ve své žádosti. 

9. Vzhledem k tomu, že § 47b zákona o vysokých školách nelze na požadovanou 
diplomovou práci použít a že právnická fakulta nemá od autora XXXXX XXXXXX souhlas 
k jejímu užití, nelze žádosti žadatele o poskytnutí kopie uvedené diplomové práce vyhovět.  

Poučení: 

Žadatel může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 
mu bylo doručeno. Odvolání se podává u Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
O odvolání rozhoduje rektor Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

 

 Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 děkan 


