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ČÍM SE INFORMAČNÍ POLITIKA ZABÝVÁ: 
Jde o procesy ovlivňování způsobů nakládání s informacemi ve společnosti – v rámci 
„informační sféry“ 

- státem 
- regionálními a místními správními orgány 
- institucemi a podniky 
ale také 
- jednotlivými fyzickými osobami jako občany či profesionály v zaměstnání 

 

Způsoby a principy procesu předávání poznatků, resp. zpráv mezi lidmi jsou odjakživa 
rozhodujícím faktorem společenského vývoje. Jestliže podstatou politiky je způsob 
společenské správy, od něhož se odvíjejí všechny další aspekty společenského života, je 
logické, že mezi hlavními faktory, které tento způsob ovlivňují, náleží právě postoj, jaký 
politikové zaujímají k formám a metodám ovlivňujícím šíření informací ve správním celku, v 
němž působí. Můžeme proto říci, že vždycky, a to i když to výslovně nebývalo řečeno (a to se, 
vzhledem k teprve relativně nedávnému objevení výrazu ‘informace’ jako označení tak 
univerzálního pro pojem v moderní společnosti tak významný) byla kromě "politické politiky" 
uplatňována nějaká forma také politiky informační. Ani dosud není v některých státech 
informační politika jako určitý způsob ovlivňování procesů komunikace informací ve 
společnosti řídícími orgány státní správy explicitně deklarována. Nicméně, jak bylo řečeno, 
bez tohoto ovlivňování, ať už skrytého nebo otevřeného a často hrdě deklarovaného, se 
neobešla a neobejde žádná vládnoucí struktura v žádném typu lidské komunity. 
 

SFÉRY VLIVU INFORMAČNÍ POLITIKY STÁTŮ 
 
A ochrana informací regulace a kontrola 

zveřejňování informací, 
ovlivňování informačních 
trhů 

B informační trh majetkoprávní ochrana 
informačního obsahu  

C vysílání a telekomunikace veřejná politika regulující 
masmédia a vyvažující 
veřejné a komerční zájmy 

D veřejný přístup 
k informacím 

podpora přístupu občanů 
k informacím a jejich 
komunikace s veřejnou 
správou 

E informační společnost a její 
infrastruktura 

politika vládních investic 
do informační 
infrastruktury 

  



 
 
Dekompozice informační sféry 
Oblasti, které jsou z hlediska nakládání s informacemi postaveny na specifických 
institucionálních základech, mají jakýsi společný smysl a cíl a mohou být uceleně chápány 
jako předmět zájmu státní legislativy. U nás jsou v rámci veřejného sektoru informační 
sféry(stranou necháváme sektory např. tajných služeb v policii a armádě aj.)  tradičně 
označovány jako informační okruhy. 
Informační okruhy veřejného informačního sektoru: 
- hromadné sdělovací prostředky – masmédia 
- archívnictví 
- veřejná správa – administrativa 
- ekonomika – veřejná správa 
- vědecké a technické informace 
- kultura – umění 
 
A. Okruh hromadných sdělovacích prostředků – masmédia 
Strategicky nejdůležitější – v  zájmu všech typů mocenských orgánů vytvářený vesměs 
žurnalistikou - obecně uznávanou světovou velmocí. 
Kromě stále ještě vládnoucích médií tisku, rozhlasu a televize také fenomén internetu.  
Institucionální základna - hromadné sdělovací prostředky 
Slouží největšímu počtu uživatelů. Podle filozofa Václava Bělohradského lze dnes tento 
okruh rozdělit na „médiosféru“ a „blogosféru“. Ta první, institucionalizovaná, je pod 
kontrolou strategických (obchodních a současně politických) záměrů vydavatelů, které plní 
šéfredaktor. Řídí „tematizované kampaně“, prodává „breaking news“ apod. Blogosféra je 
v podstatě neinstitucionalizovaná „velká konverzace“ – čtenáři jsou zároveň autory, ale bez 
autorizace ve vztahu ke skutečnosi. 
 Z hlediska systémového zabezpečení informačních funkcí tohoto okruhu hrají stále 
klíčovou úlohu zpravodajské agentury. Soustřeďují sběr a šíření informací o nejnovějších 
událostech.  
Aktuální zpravodajství od agentur přejímají zpravidla jako jakousi surovinu pro další 
zpracování, komentování, rozbory a jiné formy informování veřejnosti jednotlivé redakce 
novin, časopisů, rozhlasu a televize. 
UNESCO definuje zpravodajské agentury jako podniky, jejichž hlavním úkolem je 
shromažďovat informace s jediným cílem - vyjadřovat a tlumočit fakta nebo je dodávat 
jiným informačním podnikatelským subjektům nebo organizacím, příp. i soukromým 
osobám s tím, že informace jsou co nejúplnější a co nejvíce nestranné (objektivní). 
Informace agentury poskytují za úhradu a za podmínek shodných s obchodním právem a 
zvyklostmi v oboru obvyklými.  
Standardními pracovišti agentur – DIS (dokumentační a informační středisko) – podle 
Encyklopedie praktické žurnalistiky „systematicky shromažďují, třídí a uchovávají 
informace…V nich pak vyhledávají a zpřístupňují dokumenty a informace potřebné pro 
tvůrčí žurnalistickou práci.“ Typy služeb DIS: 

1) rešerše z agenturních a jiných databází 



2) zjišťování faktografických dat 
3) vyhledávání jednotlivých příspěvků i celých novin 
4) výpůjčky dokumentů 
5) hledání obrazových dokumentů 
6) hledání kontaktů na osoby a instituce a firmy 
7) informování o externích informačních fondech 
8) zprostředkování informací z externích informačních fondů 
9) metodická pomoc novinářům při vyhledávání informací 

 
První v historii vzniklá zpravodajská agentura na světě - Agence Havas, která zahájila v 
Paříži činnost ve 40. letech 19. století, bezprostředně po vynálezu telegrafu (v roce 1837) 
jako své hlavní informační a komunikační techniky. Zde původ současné francouzské 
agentury:   

 

 

 

Agence France Presse 
Vznikla během okupace Francie nacisty ve 2. světové válce na bázi bývalé Havasovy 
agentury. 
Oficiálně uznána francouzskou vládou 30. září 1944 - až do roku 1957 plně státem 
financována.  
10. listopadu 1957 zákon: „AFP musí svým zákazníkům, francouzským i zahraničním, 
poskytovat informace přesné, nestranné a důvěryhodné, zakazuje se jí přejít pod jakoukoliv 
kontrolu ideologického, politického či hospodářského seskupení .“  
Sídlo: dům Agence Havas, na Place de la Bourse v Paříži.  
Prodává své produkty v šesti jazycích (francouzštině, němčině, angličtině, španělštině, 
portugalštině a arabštině).  
Od roku 1995 servis přes internet pomocí služby AFP-Direct. Webové stránky v šesti 
jazykových mutacích (i v arabštině). 
Působí ve 165 zemích zaměstnává 2.000 pracovníků více než 80 různých národností. 
Největší skupinu tvoří novináři (1.250, z toho 150 fotografů), pak technici a manažeři. 
 
Produkty - 5 kategorií: 
1. Online 
- AFP News Online - zprávy 24 hodin denně  
- databanka Agora - archiv zpráv                                                              
-  AFP Direct  - vyhledávací funkce z archívů 
- AFP a la carte - službou typu alert, resp. SDI 
- internetové magazíny, např. Le Journal Internet 
2. Text 
- General News Wires - komplexní zpravodajství 
- Business News 
- sportovní zpravodajství 
3. Video 



- AFP TV – od roku 2001 - zprávy video pro televizi, digitální vysílání přes internet i pro 
mobilní síť 

- Paris Mode -  fotografie, textové zprávy a videozáznamy z módních přehlídek 
4. Fotografie 
- AFP PHOTO - archiv s více než 7 milióny fotografií s retrospektivou do roku 1930 
- Photo prints - umožňuje pořídit si kopie pro osobní potřebu fotografií, které získaly nějaká 

ocenění 
5. Grafika 
- Infographics - grafické ilustrace k významným světovým událostem, především mapy, 

diagramy, grafy a tabulky 
V Agence France Presse už pracoval zakladatel světově nejvýznamnější agentury“Reuters“ 
(viz dále) Paul Julius Reuter…  
 
 
 

 
Založena v roce 1849 původně jako Reuters Telegram Company. Z ní v roce 1851 tisková 
agentura se sídlem blízko londýnské burzy – z ní hlavní zpravodajství.  
V 70. letech sytém Reuters Monitor Service  s databázemi on-line.  
V 90. letech webové stránky ve čtyřech jazycích. 
Sídlo v Londýně - The Reuters Building, South Colonnade, Canary Wharf.  
15.000 zaměstnanců (2 300 redaktorů).  
Působí v 91 zemích - 196 kanceláří. 
2007 - virtuální Second Life - zprávy z politiky, ekonomiky a o životním stylu ve virtuální 
realitě. Součástí rozhovory s uživateli. 
 
Produkty  - tři skupiny: 
1. Finanční trhy 
Třídí se do tzv. „rodin“:  
- Reuters Extra Family - informace o obchodních možnostech v různých zemích a pokročilé 

integrované analýzy 
- Reuters Trader Family - podobné možnosti jako předchozí skupina, jen na nižší úrovni 

integrace 
- Reuters Knowledge Family - zaměřena na výzkum a obchodní poradenství 
- Reuters Wealth Manager Family - pro potřeby soukromých poradců a makléřů. Zahrnuje 

portfolio manažerských nástrojů a informací o vedených fondech 
2. Produkty pro korporace 
- Informace o trzích a aktuální zprávy, průzkumy a odhady o 35.000  společnostech, 
- Reuters 3000 Extra - vysokorychlostní informační servis pro finančníky 
3. Mediální produkty 
- aktuální všeobecné i politické zprávy z různých teritorií 
- Pictures (móda, fotografie roku apod.) 
- produkce zpravodajských grafik 
- exkluzivní zprávy z celého světa - World News Service  včetně 13 TV produktů 
- online servis - např. o finančnictví, sportovní zpravodajství, zábava, počasí a zdraví 
V roce 1999 zakoupila část akcií Dow Jones Interactive – tím zmnoženy informační zdroje: 
Wall Street Journal, Times™, Associated Press nebo firemní profily D&B. 



V roce 2006 Reuters prodala své akcie zpět firmě Dow Jones, ale její vliv na formování dnes 
tak významného databázového centra s názvem Factiva je nesporný.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zakladatel David Hale v roce 1848 pod názvem Western Associated Press  
V roce 1900  - všechny regionální agentury v USA se pod tímto názvem sjednotily 
Sídlem New York 
V 80. letech největší světový komerční zpravodajský servis - AP Wide World Photos  
V roce 1994 služba AP News Camera 2000 -  první sada snímků z digitálního fotoaparátu, a 
APTV, nabízející globální videa 
V roce 1996 nový počítačový systémem Electronic News Production System (ENPS), který 
umožňuje spojení textu, zvuku i videa. 
Na rozdíl od Reuters zaměření především na mediální abonenty. 
4.000 zaměstnanců, dvě třetiny novináři. Působí ve 243 kancelářích v 97 státech. 
V USA AP:  1.700 abonentů v denících a 5.000 v rádiích a televizích. 
 
Produkty AP 
1. Newspaper services 
Zpravodajství od aktuálního politického dění až po sport a zábavu.  
Také statistiky, grafy a nástroje pro vyhledávání. 
Newspapers Online - digitální internetové mutace textů, audio, video, fotografií a 
zpravodajské grafiky. 
2. AP Broadcast 
Text, audio, video a grafika pro 1.000 online webových médií a vysílání 4.500 radiových a 
televizních stanic. 
Rádia si mohou zakoupit např. aktuální zpravodajský servis, volební servis, online produkty 
jako AP Spanish Online (online zprávy ze Spojených států, Latinské Ameriky a španělských 
zemí).  
Systém ENPS kromě vyhledávání, produkce a vysílání zpravodajství poskytuje fulltextový 
vyhledavač a využívá  jej přes 500 rozhlasových a televizních stanic. 
3. Photos 
Agentura zaměstnává špičkové fotografy - 29 Pulitzerových cen.  
AP Images  - archiv až sto let starých snímků a  foto rešerše. 
4. Digital 
Multimediální digitální zprávy v pěti jazycích.  
Např. AP Financial News - burzovní zprávy o společnostech v USA a mezinárodních 
firmách.  
5. AP Books 
Vlastní nakladatelství elektronických monografií, příruček, fotografií a map, které je možno 
zakoupit na webových stránkách agentury. 
 
 



 

United Press International 
 
Vznikla sloučením agentur United Press Association (UP) a International News Service 
(INS) roku 1958.  
UP v roce 1907 založil Edward W. Scripps 
INS v roce 1909 založil William R. Hears 
Ve 20. letech pronikala do Evropy a Jižní Ameriky 
V roce 1935 jako první agentura na světě své zprávy vysílat rádiem. V roce 1952 
zpravodajství agentury odebíralo 83% televizních stanic. 
V roce 1962 získala velkou konkurenční výhodu nad AP - jako první západní agentura 
navázala telexové spojení s Moskvou.  
Po úspěšných 60. letech - propad. 
V roce 1985 UPI vyhlásily bankrot. 
Prozatím posledním vlastníkem UPI - News World Communications 
Na počátku 21. století UPI znovu otvírá pobočky. V čele managementu prezident Chung 
Hwan Kwak. V současnosti má UPI pobočky v celém světě – např. v Koreji, Velké Británii, 
Japonsku, Středním východě, Chile a Hong Kongu.  
Hlavní sídlo  ve Washingtonu, DC. 
 
Produkty UPI 
Servis jen v angličtině a španělštině.  
- Newstrack – aktuální zprávy o významných národních i mezinárodních událostech, o dění 

ve vědě, obchodu a sportu, kultuře a zábavním průmyslu – určeno především médiím na 
webu  

- Spanish Desk - jako Newstrack, ale ze zemí Latinské Ameriky 
- Arabic Desk - vše ve standardní arabštině 
- Security and Terorism - analýzy domácí bezpečnosti, hrozby terorismu, bezpečnostních 

technologií, bezpečnostní a armádní politiky USA 
- UPI Energy Watch - informace o alternativních zdrojích energie, o stavu trhů s fosilními 

palivy, energetické politice a o hrozících problémech v zásobování 
- UPI Health Business - také zdravotní pojištění a dopady vládní politiky na stav 

zdravotnictví 
- UPI's20th Century Top Stories  - sbírka 1.600 nejvýznamnějších událostí 20. století, jak je 

zachytili reportéři UPI. 
- UPI Books - podobně jako AP vydává i elektronické dokumenty  
 
 
 
 

 
 
 
První ruská tisková agentura Rossijskoje Telegrafnoje Agenstvo založena v roce 1894 
v Petrohradě 



Rada lidových komisařů: ústřední informační orgán Sovětského svazu Po Říjnové revoluci 
ve 20. letech Telegrafnoje Agenstvo Sovetskogo Sojuza (TASS) 
Roku 1992 byla přejmenována výnosem prezidenta Jelcina na ITAR-TASS 
(Informacionnoje Telegrafnoje Agenstvo Rosiji - TASS)  
V současnosti více než 130 kanceláří v Rusku i v cizině a spolupracuje s 80-ti tiskovými 
agenturami.  
Hlavní centrála v Moskvě. 
 
Produkty ITAR-TASS 
(v šesti jazycích) 
1. News cycles 
Oficiální informace z vlády, prezidentské kanceláře, o politickém dění v Moskvě, o ruských 
federálních oblastech, World Service Wire v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině 
a arabštině (zprávy o ruské politice, bezpečnosti, ekonomice, sportu a kultuře pocházející 
z ruských i zahraničních zdrojů),  Information Packages (věda a technika, medicína, 
ekologie, armáda, kultura, náboženství a společnost, zpravodajský výběr, apod.). 
2. Bulletines, např. Pulse of the Planet - deník v ruštině, který zahrnuje 5 sérií (Evropu, 
Ameriku, Afriku, Střední a Blízký východ, Asii a Pacifik), nebo týdeník Diplomatic Courier 
- pro ruskou zahraniční politikou 
3. Dossiers and References 
o významných osobnostech, prezidentských a parlamentních volbách, mezinárodních 
konferencích a významných událostech, příručky o geografii a politickém systému všech 
států světa 
4. Graphics 
zpravodajské grafiky v reálném čase - např. Archive of Graphics  (digitální archiv 
s retrospektivou do roku 1997) 
5. Photo Agency 
např. Photo News - denně až 100 aktuálních fotografií z významných událostí v Rusku i ve 
světě 
6. Military-Technical Information 
obrana Ruska, zbraně a trh s nimi, letectví a kosmonautiku 
7. Info-TASS Databases 
full-textové databáze - např. News (Novosti), INOTASS (obě se všeobecným 
zpravodajstvím), INTI (vědecké a technické informace), RELIGION (náboženství a církve, 
církevní svátky) nebo PRIME-TASS (finančnictví, ekonomika, obchod) 
 
 

B. Okruh archívnictví 
Z řady hledisek protipól okruhu hromadných sdělovacích prostředků. Účelově vymezená 
oblast metod a prostředků působící průřezově v oblasti ochrany zákonem stanovených 
dokumentů.  
Zákon č. 499/2004 "o archivnictví a správní službě": definuje  

1. archivnictví jako činnost zaměřenou na archiválie jako součásti národního 
kulturního dědictví a plící funkce správní, informační, vědecké a kulturní 

2. archiv jako zařízení k ukládání archiválií a péči o ně  
3. původce jako toho z jehož činnosti archiválie vznikla 



4. dokument jako každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, 
který vznikl z činnosti původce 

5. archiválie jako takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 
vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, 
historickým, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu 
k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií 

6. – 10. archivní fond, archivní sbírka, archivní zpracování, zpracování osobních 
údajů a výkon správní služby 

Podle provozovatele, resp. zřizovatele, se archivy člení na: 

• státní archívy,  

• archívy veřejných institucí,  

• archívy hospodářských podniků,  

• soukromé archívy. 
České státní archivnictví je organizováno jako síť, kde archiválie vymezené zákonem jsou 
součástí "Jednotného archivního fondu České republiky".  
Vůdčí organizací je Český národní archív. 
Dále existují archivy městské, místní, oblastní, okresní, krajské, zemské…  
Hlavní poslání a smysl aktivit archívnictví: uchovávat.  
Tomu podřízena veškerá metodika a technika práce s informacemi. Kterýkoli informační 
dokument – ochráněn nejen před ztrátou či zničením, ale kdykoli ze všech potřebných 
hledisek zpětně vyhledatelný a zpřístupnitelný - bez ohledu na časové dimenze související se 
vznikem informace.  
Významné: výběr médií,  faktor prostoru, trvanlivost uložení. 
Teoretická základna archívnictví jako profese: informační vědy, zejména knihovnictví, 
odbornosti orientované na historii. 
 
C. Okruh informací ve veřejné správě 
Předpoklad správné funkce: demokratická forma vlády a rostoucí podíl veřejnosti na správě                                                                                    
- státu jako celku,                                                                                        
- jeho jednotlivých regionů (místní samospráva),                                                             
- nadnárodních celků. 

S vývojem převažující části světa směrem k demokratickým formám vlády a rostoucího 
podílu veřejnosti na správě nejen státu jako celku, ale také jeho jednotlivých regionů, ale na 
druhé straně i nadnárodních celků různých mezinárodních seskupení, jde dnes stále více o 
informace veřejné povahy. Navíc se tento informační okruh zejména v posledních letech 
rozrůstá o oblast informací publikovaných jako oficiální publikace. Ty nenáleží pouze do 
působnosti vlád a parlamentů jednotlivých zemí, resp. zastupitelstev místní správy. S 
postupující integrací v hospodářské a s ní bezprostředně související politické sféře západní 
hemisféry (která je ostatně pro vývoj informačního sektoru rozhodující) vzniká rozsáhlá 
oblast dokumentace (tzv. šedé literatury) vztahující se ke vzniku a působení různých 
mezinárodních organizací. Jejich řídící aparát využívá veškeré známé informační metody a 



technické prostředky, aby zajistil informovanost o všech správních aktech i o jejich 
legislativním podkladu minimálně ve dvou úrovních: ve vlastní řídící sféře těchto 
mezinárodních správních celků a decentralizovaně ve všech společně spravovaných 
regionálních i odborných oblastech společenského života. 
 
Moderní způsob systémového zvládnutí informatizace správních aktů: e-government (bude 
podrobně vyloženo zvlášť) 
Zásadní dokumenty ve správě: 

• oficiální publikace, legislativa, judikatura 

• dokumentace vztahující se ke vzniku a působení různých mezinárodních organizací 

• informační registry 
Hlavním cílem informačních aktivit a smyslem vytváření a provozování různých systémů a 
služeb v rámci tohoto informačního okruhu je zajistit kvalifikovaný způsob řízení složitých 
sociálně ekonomických a politických systémů, fungujících ovšem na demokratických 
samosprávních principech v prostředí tržních ekonomických vztahů.  
V legislativě: automatizované právní informační systémy (např. LEGSYS, ASPI, německý 
JURIS aj.) 
Institucionální infrastruktura rozložena do více druhů vládních i nevládních organizací a 
pracovišť, vykonávajících často především jiné než informační funkce. 
Budování informačních systémů veřejné správy – výzva pro kvalifikované informační 
pracovníky 
 
D. Ekonomika - hospodářské informace 
Tradice: speciální informační služby a systémy pro podnikatele a finanční ústavy - v 
polovině 19. století. např. počátky Dun & Bradstreet 

Okruh hospodářských informačních systémů a služeb lze definovat také vymezením 
jeho uživatelských aplikací. Jsou to zejména tyto sféry využití: strategické plánování, analýza 
trhů, burzovní podnikání, bankovnictví, poradenské služby pro firemní management, 
finančnictví mimo bankovní sféru, státní i místní správa. V současné době je možné z různých 
statistik a strategických rozvah, zabývajících se rozvojem informačního průmyslu, usuzovat, 
že tento okruh je nejvíce ze všech kybernetizován. Jeho podíl na obchodním obratu při 
provozování různých informačních služeb je dnes největší a ještě dále narůstá. 
Podmínky rozvoje okruhu:  

• zákonodárství svobodného tržního ekonomického systému,  

• podnikavost hospodářských subjektů (vč. reklamy a marketingu), 

• globální a národní informační a komunikační infrastruktura 
Jádro poslání informačních aktivit - podpořit podnikání 
Příklady informačních aktivit a produktů: marketing, burzovní zpravodajství, 
makroekonomické ukazatele, firemní databáze (bonitní informace o firmách), competitive 
intelligence...  



Sféry využití: strategické plánování, analýza trhů, burzovní podnikání, bankovnictví, 
poradenské služby pro firemní management včetně služeb typu CI (competitive 
intelligence), finančnictví mimo bankovní sféru, státní i místní finanční správa...  
Významné subjekty informační infrastruktury hospodářského informačního okruhu: 
zpravodajské agentury, databázová centra, hospodářské komory 
Prolíná se částečně s následujícím okruhem… 
 
E. Vědecké a technické informace 
Původně vědecké knihovny a oborové bibliografie - k tomu účelu příslušné metodologie 
selekčních jazyků a vyhledávání informací  
Historicky je vedle některých historických forem archivnictví a také hromadných sdělovacích 
prostředků tento okruh vlastně kolébkou všech profesionálních informačních aktivit. Spadá 
sem totiž tradičně knihovnictví, a to ta jeho složka, která už v dávnověku (traduje se knihovna 
krále Assurbanipala v Ninive ze 7. století před Kristem) sloužila k uchovávání a 
zprostředkování odborných poznatků a vyvíjela se v ní k tomu účelu příslušná metodologie 
organizace dokumentů. Pouze v tomto informačním okruhu vznikl a je používán 
terminologický aparát rozlišující informace zpřístupňované formou zapůjčení dokumentů a 
informace, které pouze přivádějí k poznání, ve kterých dokumentech jsou hledané odborné 
informace obsaženy - neboli informační fondy primární a sekundární, resp. informace 
faktografické (nebibliografické) a informace dokumentografické (bibliografické). Ve všech 
ostatních informačních okruzích jde v podstatě vždy pouze o informace faktografické a proto 
jsou termíny odlišující tyto druhy informací vlastně nepotřebné. Používají se tam však v 
rostoucí míře jiné termíny, které mají svůj původ právě v okruhu informací pro vědu a 
techniku, zejména v oblasti pořádání - organizovaného ukládání a vyhledávání dat a 
informací. Jsou to např. termíny "klíčové slovo", "deskriptor" a "tezaurus", "indexace", 
"dotazovací jazyk", "rešerše" apod. 
"Vědecké a technické informace" - u nás tradičně vždycky ve spojení s přívlastkem 
"ekonomické" a se zkratkou VTEI – svět: původně STI (scientific and technical 
information) a dnes STM (scientific, technical and medical information) 
Uživatelská sféra: výzkum, vývoj, konstrukce (projektování), výchova a vzdělávání, 
zdravotní péče, ale i strategické řízení, prognózování a plánování 
V průmyslovém věku – nadstavba nad knihovnictvím a bibliografií: dokumentační 
(analytické) zpracovávání všech druhů dokumentů s důrazem na věcný popis, rozšířený o 
abstrakty či dokonce referáty 
Další nadstavbová informační činnost - studijně rozborová a také CC, jako v okruhu 
hospodářských informací   
Informační terminologie - původ v tomto okruhu - např. termíny "klíčové slovo", 
"deskriptor" a "tezaurus", "indexace", „selekční jazyk“ "dotazovací jazyk", "rešerše" 
apod. 
Hlavním smyslem zpracovatelských činností a služeb tohoto informačního okruhu je 
podpořit rozvoj vědy a techniky 
Výrazným rysem: nadnárodní charakter a relativně vyhraněná institucionální struktura  
(vědecké a odborné knihovny, informační střediska, resp. národní a odvětvové informační 
ústavy, jejich soustavy a sítě), dále producentství informačních databází, databázová centra, 
knihovnická servisní centra 



 
F. Informace v kultuře a umění 
Zajišťují uchovávání, pořádání a napomáhají ke zpřístupňování uměleckých děl všeho 
druhu a dalších kulturních statků  
Tradiční sféra veřejných knihoven, videoték, fonoték, dále galerie, muzea, výstavy, divadla, 
kina, umění v rozhlasu, televizi a na internetu 
 To, co okruh informací pro vědu a technický rozvoj od tohoto okruhu rozděluje, není však jen 
obsah fondů, ale způsob práce s uživatelem. Vědeckoinformační okruh souží uživateli v jeho 
pracovním procesu, a to informacemi, jejichž odborné posouzení a výběr záleží zcela na něm. 
Informační pracovník zná metody zpřístupňování těchto informací, avšak i když by v oboru, v 
němž středisko pracuje, neměl být laikem, musí odborný názor vždy ponechat na uživateli. V 
kulturním informačním okruhu jsou služby poskytovány v převažující míře pro uživatele s 
cílem obohatit jeho volný čas. Knihovník zde má funkci nejen zprostředkovatele, ale také 
odborného rádce, jako pracovník vzdělaný v oblasti kultury i v metodách knihovnických 
činností. 
Také umělecké dílo je svým způsobem dokumentem, nesoucím jistý druh informace od 
svého tvůrce k tomu, kdo je jeho ať už čtenářem, posluchačem nebo divákem. Podstatou 
obsahu této informace není však odborný poznatek, ale spíše informace o myšlení a 
zejména cítění autora - umělce. Jestliže v psychice adresáta vyvolá odpovídající odezvu, pak 
jde v jistém smyslu také o přenesení informace 
Smyslem činností v tomto informačním okruhu je zpřístupnění kultury co nejširší veřejnosti 
- v převažující míře s cílem obohatit volný čas uživatele   
Dnes zejména: internetové prostředky v ukládání, šíření a zpřístupňování kultury a zábavy. 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ ZAMĚŘNÍ  a  INFORMAČRNÍ POLITIKA 
ve studijních programech „Informační studia a knihovnictví“  

 
Jádro současného pojetí informační politiky: 
 
E-GOVERNMENT 
Definice:  
E-government znamená způsob vedení veřejné správy tak, že počítačové a telekomunikační 
prostředky tvoří hlavní technologii práce orgánů státní správy a místní samosprávy jak 
na úrovni vnitřní správní administrativy, tak ve styku mezi veřejnou správou a občanem. 
Cílem je optimalizovat činnost veřejné správy a nabídnout občanům a firmám 
profesionálnější, rychlejší a méně komplikované služby. Vytváří se tak rozvinutá 
informační společnost, kde jednotlivci a firmy mají přístup k internetu a zcela běžně jej 
využívají.  
Zejména: interoperabilita stát-občan, stát-stát, stát-privátní sektor, stát-jiný stát –  
G2C (government to citizen) 
G2G (government to government) 
G2B (government to business) 
 



OSN: Trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a úřady s využitím ICT 

Zásady e-governmentu 
• Údaje, které již jednou fyzické a právnické osoby jednomu orgánu veřejné správy 

poskytly, nebudou zbytečně vyžadovány znovu  
• Orgány veřejné správy mají povinnost vycházet nejprve z údajů, které jsou jim již 

dostupné, a teprve následně mohou požadovat po fyzických i právnických osobách 
vyjádření, zda došlo ke změně údajů, zda došlo ke změně údajů, a požadovat 
doplnění aktuálních či chybějících údajů 

• V případě zjištění změn či doplnění chybějících údajů mají orgány veřejné správy 
povinnost zajistit aktualizaci příslušných dat  

• Omezuje se opětovné vyžadování týchž údajů a existence nekonzistentních 
datových zdrojů ke stejnému problému v rámci veřejné správy 

E-demokracie  
Termín e-demokracie (e-democracy) vychází z řečtiny: 

- demos = lid  
- kratein = vládnout  

Antický ideál - přímá demokracie  
Dnes - vesměs vládne lid zprostředkovaně přes své volené zástupce, neboli jde o 
zastupitelskou demokracii  
 
Naopak elektronický způsob voleb nabízí snadnou a relativně nenákladnou organizaci 
častých plebiscitů, neboli přímé demokracie 

3 hlavní směry zabývající se dalším vývojem demokratického zřízení:  

1. Konzervativní - zachovat nynější systémy zastupitelské demokracie, ale doplnit je 
právem občanů na iniciativu a referendum bez prohibitivních omezení 

2. Deliberativní - vytváření formalizovaných kanálů pro kvalifikované občanské 
diskuse 

3. Radikální - navrhující odstranit zastupitelství a zavést přímé hlasování pomocí 
internetu 

Jedním z cílů e-demokracie je zajistit občanům možnost hlasovat elektronicky přímo 
z domova a tím mj. zvýšit účast ve volbách 

Hrozby zneužití elektronického hlasování:  

- možnost „vynuceného“ hlasování pro danou politickou stranu, kandidáta či 
jinou otázku ze strany rodinného příslušníka či zaměstnavatele,  

- nebezpečí prodeje hlasů  

Základním principem bezpečnosti: nepopiratelnost osobního hlasování – tj. např. 
vlastnost elektronického podpisu  
Nejbezpečnější metoda: čipová identifikační karta, u které je požadována ještě speciální 
čtečka signalizující, zda je majitel karty opravdu přítomen u počítače a je to opravdu on. I 
tak možnost zneužití karty na pracovišti či v domácnosti 
Právní expertíza: při hlasování prostřednictvím běžných informačních technologií 
(internetu a textových zpráv či zavolání na tzv. call-centrum) nelze zaručit požadovanou 



úroveň soukromí a anonymity a stížnost u Evropského soudu pro lidská práva by byla s 
největší pravděpodobností shledána oprávněnou, existuje možnost diskriminace občanů, 
kteří nejsou schopní – ať už z důvodů finančních, vědomostních nebo zdravotních – touto 
formou hlasovat.  

Subjekty účastnící se elektronického hlasování přes internet:  

- volič (uživatel),  
- počítač (hardware),  
- programové vybavení (software),  
- internet (připojení uživatele k poskytovateli a propojení mezi webovým serverem, 

kde se hlasuje a poskytovatelem občana) 
- hlasovací server (včetně uživatelského rozhraní a back-end systémů, které 

hlasování podporují).  

Nebezpečí síťového zabezpečení elektronického hlasování: 

- útočník může na dálku hlasovat za daného občana i s využitím jeho 
elektronického klíče 

- viry, které lze aktivovat k určitému datu a v den voleb pak může ochromit značné 
množství počítačů,  

- proxy server – lze uživateli přesměrovat jeho požadavek na zcela jinou webovou 
prezentaci, 

- běžně dostupné komerční i nekomerční produkty, které zahltí pozornost klienta 
s cílem přehlédnutí skriptu, který třetím stranám může otevírat dveře ke 
hlasování občanů 

 

INFORMAČNÍ POLITIKA a INFORMAČNÍ  PROFESE 
 

Historický původ oboru  
Podpora komunikace mezi vědci: Marian Marsenne (1588 – 1648) zorganizoval 
korespondenční systém mezi věhlasnými vědci (přes 300 účastníků, vyměnili si až 15.300 
listů) – mezi účastníky: Galileo, Hobbs, Hume, Descartés, Pascal… 
1665 vznik: 5. ledna v Paříži Le journal des savans Philosophical a  5. března v Londýně 
Transactions of the Royal Society 

1666 založena pro okruh Marsenneových korespondentů Pařížská akademie věd krále 
Ludvíka IV. 
Prudký nárůst počtu odborných časopisů:                                       
1700 – 20-30 
1800 – 700 
1900 – 10.000 



Koncem 19. století vědomí mezí zachytit „explozi“ nových poznatků v prudce se 
vyvíjejících oborech. 
Odborná literatura – rozmach seriálů – články, stati ve sbornících, referáty na 
konferencích, šedá literatura… 
První abstraktová (referátová) periodika: analytická bibliografie – dokumentace 
literatury v mezinárodním měřítku: 
1830 – Pharmaceutisches Zentralblatt (později Chemisches Zentralblatt) 
1879 – Index Medicus 
1884 – Engineering Index 
1898 – Science Abstract (předchůdce dnešní databáze INSPEC) 
1907 – Chemical  Abstracts 
1913 – Industrial Arts Index 
1916 – Agricultural Index … 
Základ moderního oboru: „dokumentalistika“ (the documentation, die Dukumentation, 
le documentation, dokumentace) 
Tři hlavní zdroje vzniku dokumentalistiky a později informační profese, tvořící 
nadstavbu tradičního knihovnictví: 
1) velké průmyslové podniky, a jejich vlastní výzkumné, vývojové, konstrukční a 
projekční útvary, 
2) vysoké školy technického a přírodovědného zaměření, 
3) učené společnosti, vědecké akademie, muzea a nadace. 
V posledních dekádách 19. století:  
Nová profese – podstata a smysl: průběžné odborné informování specifických okruhů 
uživatelů v jejich pracovním procesu, resp. v zájmu jejich profesního uplatnění.  
Vedle knihoven – speciální útvary – kanceláře, střediska…u nás později v technických 
oborech označovaný jako „studijní inženýři“. Z knihoven výpůjčky dokumentů a jejich 
analytické studium s cílem: 

1. dokumentace (tj. tvorba analytických bibliografických záznamů bohatě 
věcně indexovaných a opatřených často abstrakty, resp. anotacemi) 
především na bázi odborné časopisecké literatury, doplněné o různé účelové 
tisky, někdy i denní tisk, patenty, normy a samozřejmě také o sborníky 
z konferencí a monografickou odbornou literaturu,) 

2. výstřižková služba (tam, kde šlo o zachování nejen textu, ale zejména 
grafických součástí dokumentů) 

3. specializované poradenské služby (při práci s patentovou literaturou a 
obecně podpora činností, spojených s ochranou průmyslového vlastnictví) 

4. situační zpravodajství (o ekonomických problémech podniků, různých 
hospodářských odvětví nebo naopak regionů, států apod.) 

5. burzovní zpravodajství (s možností aktuálních analýz vývojových trendů) 



6. rozbory tzv. „bonity“ podniků, neboli konkurenceschopnosti jejich 
výrobků nebo služeb na trzích, jejich produktivity a předpokladů dále se 
vyvíjet. 

 
Mezinárodní dokumentační hnutí – FID 

V roce 1895 svolali dva belgičtí právníci a současně veřejně známé osobnosti v oblasti 
vědy a mezinárodního práva  Paul Maria Otlet a Henri Maria La Fontaine do Bruselu 
na 2. až 4. září první mezinárodní konferenci o bibliografii – „Conference 
Bibliographique Internationale“ a přednesli myšlenku vybudování Mezinárodního 
bibliografického ústavu – IIB (Institute de Bibliographie Internationale). 
Cíl: vytvářet kartotéku RBU (Répertoire Bibliographique Universel) K tomu účelu: 
univerzální polytematické systematické třídění MDT založené na internacionálním 
selekčním jazyce – číselné notaci. 1904 až 1907 rozvíjeno pod názvem „Manuel de 
répértoire bibliographique universelle“. 
V roce 1897 – 1,5 milionu záznamů, do začátku 1. světové války (1914) více než 12 
milionů záznamů, poslední statistický odhad z roku 1930 – téměř 30 milionů záznamů.  
Průběžně vydávána Bibliographie Universalis, spolu se speciálními soubory záznamů 
vybraných k některým odborným tématům. 
1903 studie „Monographic principle“ – teoretické základy metod věcného odkazování 
mezi obsahově příbuznými texty jednotlivých publikací – možno říci jakási prapůvodní 
idea dnešního hypertextu. (Šlo o překonání úrovně bibliografické reference cestou 
přímého odkazování na fakta obsažená v jednotlivých kapitolách či odstavcích dokumentů.) 
1907 zavedena Dokumentová encyklopedie (speciální druhy dokumentů, jako firemní 
literatura, letáky, opisy výtahů z časopiseckých či knižních publikací) a průběžně byly 
publikovány soupisy „Hlavní katalog knihoven“ a „Hlavní registr sdružení a institucí“ 
V roce 1931 vytvořen na základě IIB „Institute international de documentation“ (IID) 
1935 kongres v Kodani: poprvé se prezentovala celá sekce s panelem přednášek i ukázek 
dokumentační techniky a technologie – (prezentovány mikrografické zpracovatelské linky, 
fondy mikrofilmů a mikrofiší, mechanizované systémy skladovací techniky, potrubní pošta 
ve využití spojení výpůjčního pultu a skladů v knihovně atd.).  
V roce 1937 vznikla dnešní mezinárodní federace – FID (Fédération internetionale de 
documentation) – organizace nevládní a nevýdělečná s vědeckými a vzdělávacími cíli 
(oficiálně datovaná od roku 1895 do roku 2000).                                                
Specifické cíle FID: 

a) podporovat výzkum a využití poznatků informační vědy,  dokumentace a 
informačního managementu, 

b) vytvářet fórum pro šíření a výměnu myšlenek, informací,  znalostí a dovedností 
mezi informačními a dokumentačními  odborníky, 

c) podporovat rozvoj profesionality informačních a dokumentačních  odborníků, 
d) podporovat a ochraňovat zájmy uživatelů informací,  
e) podporovat mezinárodní spolupráci v oblastech informační vědy,  dokumentace a 

informačního managementu.  
Charakter organizace: federace národních dokumentačních organizací. 



Statut FID – z belgického práva, novelizace publikovány v úředním listě Moniteur 
Belge.  
Původní autor statutu: holandský bibliograf a zároveň chemik Fritz Donker Duyvis.  
Duyvis se stal spolu se zakladateli organizace Paulem Otletem a Henri La Fontainem 
třetím generálním tajemníkem. Zatímco oba Belgičané ukončili své aktivní působení 
v roce 1938, Duyvis pracoval ve FID až do roku 1959. 
Po 2. světové válce – restaurace aktivit až v roce 1950, především vydávání MDT.  
Významný vývojový mezník: 25. konference a kongres FID ve Varšavě v roce 1957 – nové 
úkoly „do konce století“  
Na počátku 60. let manifest „Outline of a long-term policy FID“ (zavádění moderních 
dokumentačních a informačních metod a technologií a pomoc rozvojovým zemím).  
V 70. letech útlum, ale v 80. letech rozvoj, důraz na informace faktografické.  
V roce 1986 – nový strategický plán „Participating in progress“, orientace na 
participující většinu zemí – Latinská Amerika, Asie. 
Od roku 1990 prezidentkou FID finská reprezentantka firemních informačních systémů 
Ritva Launo.  
Správa MDT do rukou Konsorcia pro MDT, složeného ze soukromých a 
veřejnoprávních organizací. 
Podpora tvorby informačních systémů v průmyslu a řešení strategických problémů 
informatizace společnosti. 
1995 oslavy stoletého jubilea FID  na 47. kongresu a konferenci FID v japonském městě 
Omiya nedaleko Tokia.  
Přijat dokument: „Tokijská deklarace strategického svazku mezinárodních nevládních 
informačních organizací ke zlepšení služeb světovému společenství“.  
Informace prohlášeny za 

• nástroj strategického rozhodování v konkurenčním prostředí, 

• zbraň v hospodářské soutěži, 

• motor inovačních procesů, 

• základ marketingu, 

• jádro všech podpůrných systémů v managementu, 

• příčinu tržního chování podniku a 

• nezbytné prostředí pro stálý technický a technologický rozvoj  podniku. 
Podpora ideje vybudování „Globální informační infrastruktury“ (GII) viceprezidenta 
USA Alberta Gore (viz též politika USA). 
 
Na konci 20. století FID zanikl z důvodu platební neschopnosti – nastoupily národní a 
mezinárodní společnosti pro „competitive intelligence“ (CI) jako pokračovatelé 
neknihovnických aktivit FID. 
 



 

 
 

 
 

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA 
v Čechách  

 
Čechy, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR 
Za Rakouska v 19. století:  
1833 založena Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách 
ve velkých průmyslových podnicích, např. brněnská Zbrojovka, Českomoravská Kolben 
a Daněk, Škodovy závody v Plzni 
V ČSR po roce 1918 také Masarykova akademie práce (MAP), Spolek inženýrů a 
architektů, Elektrotechnický svaz, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení 
technické v Praze… 
Zakládána a rozvíjena „technicko-dokumentační střediska“ – TDS –nejvyspělejší ve 
Škodových závodech v Plzni pod vedením Ing. Řeřichy. 
1925 vznikla Čs. společnost normalizační – spolupráce s IIB, pak FID od roku 1926 
1935 moderní vybavení Knihovny vysokých škol technických (KVŠT) v pražském 
Klementinu 
1936 založen Československý národní komitét pro vědeckou organizaci a v jeho rámci 
Komise pro dokumentaci: „Plán dokumentace v ČR“ – návrh založení referátového 
časopisu pro světovou technickou literaturu   
V lednu 1944 vypsala Masarykova akademie práce (MAP) „Literární soutěž“ na téma 
„Vybudování organizace dokumentačního střediska pro výzkum technické literatury“ (v 
podobě úkolů, jejichž řešení bude po válce aktuální) – např. úkol č. 11: „Propracovat 
návrh TDS, jeho event. přičlenění k některé dosavadní instituci, jeho začlenění do 
budoucího národního dokumentačního ústředí, způsob jeho vlivu na organizaci našeho 
technického písemnictví“. 
Hlavní cíl: „Zvýšit hospodárnost duševní práce systematickým a soustavným vedením 
záznamů o literárních pramenech“.  
Mezi 7 zúčastněnými projekty zvítězil strojní Ing. Sáva Medonos (1940-43 „literární 
inženýr“ na GŘ Škodových závodů  Plzni, 1944 v dokumentačním oddělení Báňské a 
hutní společnosti). 
Medonosův návrh: vytvořit soustavu: 

a) dokumentační ústředí (koordinace, metodika) 
b) samostatné státní dokumentační středisko 
c) specializovaná dokumentační střediska 
d) dokumentační komise („rada starších“) 
e) podpora podnikových technických knihoven 
f) včlenit je do dokumentačních středisek 
g) přebudování KVŠT na celostátní ústřední technickou knihovnu 

Po 2. světové válce: 
1945 TDS v KVŠT (vedoucí Ing. Medonos) 



1946 spoluprací Škodových závodů, Zbrojovky Brno a Českomoravských strojíren 
vzniká: Dokumentační středisko kovoprůmyslu, Československá dokumentační 
společnost a časopis Dokumentace a desetinné třídění (Ing. Medonos vedoucím 
redaktorem) 
1947 soustředění kopií dokumentačních kartoték do jedné ústřední v TDS KVŠT       
(zde 169 rešerší/rok, vydávání Přehledu technické literatury (PTL), od roku 1950 
PTHL) 
1948 Ing. Medonos ředitelem KVŠT 
1949 jeho zástupcem pro TDS Ing. Karel Havlíček 
1950 vznik Ústředí vědeckého výzkumu a v jeho rámci: Dokumentační ústředí, 
zakládání výzkumných ústavů a v nich TDS, doporučovány „literární služby“ jako 
nadstavbová práce knihoven 
1951 vznik Čs. ústavu pro technickou a hospodářskou dokumentaci, vznik prvních 
odvětvových TDS – Středisko zdravotnické dokumentace včetně Národní lékařské 
knihovny v Praze,  v Košicích Středisko zemědělsko-lesnické dokumentace, 
Dokumentačním ústředím uspořádána konference o spolupráci TDS a technických 
knihoven  
1952 zastaveno vydávání časopisu Dokumentace a desetinné třídění a zrušen Čs. ústav 
pro technickou dok., 27.-28.6. uspořádána Celostátní ideologická konference studijních 
knihoven: 

• uplatnění Leninových zásad stranickosti v bibliografii 
• sovětské knihovnictví – náš vzor 
• odhalit úpadek buržoasního knihovnictví v USA a na Západě 
• odsouzení „kosmopolitního dokumentačního směru“ v bibliografii 
• hlavním úkolem knihovnictví: „Odhalovat přežitky kapitalismu ve vědomí lidí, 

v systému výchovy, odhalovat a potírat zbytky vlivů buržoasních ideologických 
proudů…“  

• k TDS: „…zde můžeme uvést naši dokumentaci, což není nic jiného nežli 
západnické pojetí bibliograficko-zpravodajské služby, kde se registruje 
objektivisticky všechno, co „dokumentalistům“ přijde pod ruku a roztřiďuje do 
zásuvek západnického buržoasního desetinného třídění…založeného zakladateli 
dokumentace, belgickými advokáty Otletem a La Fontainem.“ 

ALE: 
1953 založen Ústav technických a ekonomických informací (UTEIN) 
Zakladatel: Ing. Karel Havlíček – využití z práce vyhozených dokumentalistů – SIVO 
(Speciální informace pro vedoucí odborníky) – studijně rozborové materiály na základě 
západní vědecké literatury, od roku 1956 ročenka „Ukazatele hospodářského vývoje 
v zahraničí“ – vydávány až do roku 1997 
Zdůvodnění: „Na řídící úrovni státu je třeba vědět, co dělá nepřítel“   
Po roce 1956 oživení dokumentačního hnutí na základě vývoje v Sovětském svazu – tam 
už v roce 1954 založeno VINITI (Vsesojuznyj institut naučnoj i techničeskoj informacii) 
– vydává dosud „Referativnyj žurnal“ (klasifikace podle MDT) 
1959 zřízen Státní výbor pro rozvoj techniky (SVRT) - vytvořil usnesení vlády ČSR č. 
606 „o organizaci a řízení technických a ekonomických informací“: 
Úkol: vytvořit soustavu o 5 úrovních: 

1. technické knihovny v závodech 
2. oborová střediska technických a ekonomických informací  
3. celostátní centra – Státní technická knihovna, UTEIN, patenty, normy 
4. resortní řídící místa na ministerstvech 
5. SVRT 



Původní KVŠT převedena z MŠ pod SVRT jako STK (Státní technická knihovna – 
předchůdkyně dnešní Národní technické knihovny) 
Současně v roce 1959 - zákon „o jednotné soustavě knihoven“ (existují pouze knihovny 
různého typu a jejich sítě) 
1960 založen odborný časopis MTI (Metodika a technika informací) 
1966 založeno Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (UVTEI) – 
úseky: STK, UTEIN, nové: ÚVR (Úsek výzkumu a racionalizace), Vydavatelství, Úsek 
mimoškolního vzdělávání aj. 
Výzkumu udělen státní výzkumný úkol L-1-09 zaměřený na automatizaci VTEI – závěr 
v roce 1970  
Výsledek: vznik 20 různých SW pro uspořádávání a tištění dokumentačních, 
bibliografických a katalogizačních sestav s rejstříky typu KWIC, KWOC a zpětné 
vyhledávání off-line 
1971 nová koncepce vývoje automatizace VTEI v ČSSR: 

• v UVTEI vybudovat centrální počítačový a inženýrský útvar sloužící celé čs. 
soustavě VTEI 

• na vysoce kapacitním počítači (už obdoba IBM 3. generace) zpracovávat:     
a) ústřední evidence a souborné katalogy 
b) dovážené abstraktové a referátové databáze ze zahraničí 
na magnetických páskách formou průběžných rešerší (SDI) 
c) v odvětvích soustavy VTEI vytvářené abstraktové 
databáze tisknout formou dokumentačních zpravodajů a 
SDI 

• vytvořit pro tyto práce unifikovaný a relativně univerzální SW (vytvořen 
Unifikovaný softwarový systém – USS) 

• vytvořit jednotnou metodiku projektování automatizovaných systémů VTEI 
1972 v UVTEI založena Ústřední technická základna čs. soustavy VTEI (ÚTZ) – 
zajistila naplnění nové koncepce, fungovala do 1997  
1974 směrnice č. 2 FMTIR „o soustavě vědeckých, technických a ekonomických 
informací“ : „veškeré technické prostředky a metody nasazovány a rozvíjeny v rámci SÚTZ  
(Systému ÚTZ) čs. soustavy VTEI s cílem propojit soustavu VTEI se soustavou sociálně 
ekonomických informací a soustavou informací pro plánování a sestavování státních 
rozpočtů.“ 
Realizace systému ÚTZ – do roku 1976: 
  - dováženy a rešeršemi SDI zpracovávány hlavní světové informační databáze 
z technických a lékařských oborů (INIS, INSPEC, COMPENDEX, CHEMBASE, CIN, 
EMBASE, EnviroTapes, FSTA, Derwent WPI) 
  - zpracovávány a tištěny odvětvové abstraktové časopisy (např. stavebnictví, hutnictví, 
doprava, sklářství)  
  - průběžně poskytovány inženýrské služby při projektování automatizovaných odvětvových 
informačních služeb a budování souborného katalogu devizových periodik  
1979 zahájena on-line retrospektivní rešeršní služba na počítači Siemens 7755 
databázového centra (DC) ÚTZ 
1980 zahájena on-line retrospektivní rešeršní služba Střediska automatizované výměny 
informací (SAVI) ÚTZ ze západních databázových center a postupně zpřístupňovány 
systémy Data-Star, IAEA, BRS, (Ovid Technology), Dialog, Dow Jones Interactive 
(Factiva), Questel-ORBIT, GID, STN International  
1985 Vyhláška SKVTRI č. 21 „o soustavě vědeckých, technických a ekonomických 
informací“: soustavu tvoří odvětvové, oborové a specializované informační systémy a 
institucionálně  



• odvětvová informační střediska (ODIS) 
• oborová informační střediska (OBIS) 
• základní informační střediska (ZIS) 
• specializované informační instituce (SII) 

V UVTEI-ÚTZ zpracováváno:  
• ve službách SDI 35 databází 
• on-line v DC ÚTZ 15 databází 
• on-line přístup do 12 zahraničních DC   

 
 
„Polistopadová“ informační politika ČR   
Zásadní změna v pojetí státní informační politiky: na úkor okruhů vědecko-technických 
a hospodářských informací nově převažující okruh správních informací 
 
1991 usnesení vlády ČR č. 109: „o zásadách státní informační politiky ČR v oblasti 
informatizace“ 
1991 usnesení vlády ČR č. 208: identifikace klíčových funkcí Státního informačního 
systému (SIS)   
Páteří systému: státní informační registry k definovaným entitám: 

registr obyvatel 
registr nemovitostí 
registr hospodářských a správních subjektů 
územně identifikační registr 

Vyhlášeny programy výzkumu, rozvoje techniky a technologií Ministerstvem pro 
hospodářskou politiku a rozvoj (MHP) ČR 
1992 UVTEI transformováno na Národní informační středisko (NIS) ČR, zřizovatelem 
MHP ČR  
20. května 1992 vládní usnesení č. 367 „o koncepci rozvoje Veřejných Informačních 
služeb (VIS)“ 
31. ledna1996 vládní usnesení č. 91 „k záměru a postupu výstavby SIS ČR“ – postup a 
náležitosti vývoje IS státní správy – vydávány standardy SIS 
V listopadu 1996 uspořádáno v Praze Národním informačním střediskem Fórum EU o 
informační společnosti pod záštitou Evropské komise a prezidenta ČR Václava Havla – 
účast studentů českých vysokých škol – telemost s univerzitami v zahraničí – moderátor: 
Martin Bangemann (komisař EK pro telekomunikace a informatizaci EU) 
K 1. lednu 1997 zrušeno NIS ČR a zřízen Úřad pro státní informační systém – ale bez 
zákona o pravomocích 
19. října 1998 vládní usnesení č. 680 „o zřízení Rady vlády ČR pro státní informační 
politiku“ – koncepce budování informačních systémů veřejné správy (ISVS) 
31. května 1999 vládní usnesení č. 525 „státní informační politika (SIP) – cesta 
k informační společnosti“ – definováno 8 prioritních oblastí IP: 

1. informační gramotnost 
2. informatizovaná demokracie 
3. rozvoj ISVS 
4. komunikační infrastruktura 
5. bezpečnost IS 
6. elektronický obchod 



7. transparentní ekonomické prostředí 
8. stabilní a bezpečná informační společnost 

 
9. května 2000 vyhlášen „Akční plán realizace SIP do roku 2002“ 
14. září 2000 přijat zákon č. 365 „o informačních systémech veřejné správy“ – zřizuje 
Úřad pro veřejné informační služby – ten novelou transformován k 1. lednu 2003 na 
Ministerstvo informatiky (MI) ČR se 3 sekcemi: 
1. e-government 
2. ISVS 
3. elektronické komunikační a poštovní služby 
Ministr Vladimír Mlynář vyhlásil: 

• vybudování portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) 
• základní registry ISVS (ZRO - obyvatel, ZRES – ekon. subj., ZRUIN – územní 

identifikace a nemovitostí) 
24. března 2004 vyhlásilo MIČR e-Česko 2006 důraz na telekomunikace – Mlynář: snížit 
či odpustit daně občanům a školám při nákupu počítačů a přístupu k internetu 
Nové definování státních informačních registrů: 

• hospodářský registr (o všech právnických osobách i fyzických osobách, pokud 
jsou podnikateli) 

• registr obyvatelstva 
• registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

 
 
2007 zrušeno MIČR, agendy převedeny na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
Usnesením vlády č. 293 ze dne 28. března 2007 řízena Rada vlády pro informační 
společnost – seznam členů: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rvis/clenove/default.htm,  
 
 
20. července 2007 založena síť pracovišť Czech POINT (podací, ověřovací, informační 
národní terminál) – poskytuje výpisy: 
- z katastru nemovitostí 
- z obchodního rejstříku 
- z živnostenského rejstříku 
- z rejstříku trestů 
- trestných bodů 
- z insolvenčního rejstříku 
 
1. července 2008 nabyl platnosti zákon č. 300 „o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů“ („eGovernment Act“¨) – vznik informačního systému datových 
stránek (ISDS)  
 
Koncept: „one stop shop“ 
 
1. července 2009 nabyl platnosti zákon č. 111 „o základních registrech“: 

• Registr „osob“ (právnických) 
• Registr obyvatel 
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
• Registr práv a povinností 

 



 
Základní registry po roce 2010: 
 
1. Registr obyvatel (správce MVČR) obsahuje: 

jméno a příjmení, datum, místo a okres    narození či úmrtí, státní občanství,čísla 
elektronicky čitelných dokladů (např. OP, pasu atd.) a odkaz na adresu bydliště 
v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

 
2. Registr osob (správce ČSÚ) obsahuje: 

název právnické osoby (obchodní firmy či třeba občanského sdružení), číslo 
(nikoli jméno) fyzické osoby vlastníka, jednatele nebo statutárního orgánu, místo 
sídla právnické osoby, datum zahájení či ukončení činnosti, právní stav, IČO aj. 
údaje – bude upřesněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (správce Katastrální úřad) obsahuje: 

      čísla parcel, adresy a názvy katastrů, ulic, obcí, měst, krajů, čísla popisná i 
orientační, typy stavebních objektů, data dokončení jejich výstavby aj. údaje – 
bude upřesněno 

4. Registr práv a povinností (správce MVČR) obsahuje: 

informace o tom, které orgány veřejné moci mají na co právo (např. matrika na 
změnu pouze údaje o datu narození), výčet povinností daných úřadů, názvy jejich 
agend, evidence právních rozhodnutí o změnách údajů ve všech základních 
registrech. 

Údaje v registrech – stejná právní relevance, jako tištěné dokumenty 

Propojení dat mezi registry – pouze „převodník“ ORG jehož správcem ÚOOÚ 

Platnost od: 1.6.2012 
!
Projekt eGON  - zahájen na konci roku 2006 – podpořen zákonem č. 300/2008 
(nejpopulárnější projekt „Langerova“ Ministerstva vnitra.  Jeho symbolem je figurka, 
představující e-government jako živý organismus s tím, že jeho „životní funkce“ 
zajišťují:  

 



 
 

I. Prsty: Czech POINT - soustava snadno dostupných kontaktních míst 
II. Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy, 

zajišťující bezpečný přenos dat 
III. Srdce: Zákon o eGovernmentu  - zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi č.300/2008 Sb. 
IV. Mozek: Základní registry veřejné správy- bezpečné a aktuální databáze dat o 

občanech a státních i nestátních subjektech 

Webové portály českého e-governmentu 

1. Portál veřejné správy České republiky 
www.portal.gov.cz 
Možno prohledávat základním i rozšířeným vyhledáváním a zobrazit v českém a 
anglickém jazyce. 
Sekce:  

• Novinky z veřejné správy a Povinně zveřejňované informace 
• Adresář úřadů 
• Životní situace 
• Zákony 
• Podání 
• Katalog informačních zdrojů 
• Obchodní věstník 
• Veřejné zakázky 
• Mapové služby (externí systém) 

 
Hlavní stránka - základní rozcestník přes ikony: 

 
Občan obsahuje různé životní situace: 

Rodina: osobní dokumenty, rodinný život, sociální zabezpečení 
Občan – stát – EU: občanská práva, ochrana obyvatelstva, regiony, Evropská 
unie 
Bydlení: nemovitosti, bytová politika 
Zaměstnání: vše o zaměstnání, sociální zabezpečení 
Doprava a cestování: dopravní agenda, cestování doma i v zahraničí 
Vzdělání, věda, kultura: školství a sport, věda a výzkum, kulturní instituce 
Zdraví: zdravotní péče, zdravotní pojištění, péče o postižené osoby 
Životní prostředí: ochrana životního prostředí, zemědělství 

Podnikatel obsahuje různé životní situace: 



Podnikatelská činnost: založení společnosti, zrušení společnosti, bankrot 
Dotace, podpůrné programy: obchodní spolupráce a podpůrná síť 
Veřejné zakázky: v ČR a v EU 
Právo a finance: vnitřní pravidla trhu, bankovnictví, právní formy podnikání, 
účetnictví 
Rozvoj podnikání: praktické a obchodní informace, výzkum, životní prostředí 
Daňový systém: přímá a nepřímá daň 
Pracovně právní vztahy: pracovní právo, sociální zabezpečení, vaše práva, 
zahraniční zaměstnanci 
Informace o tržním prostředí: statistiky, investice v Evropě, sdružení a 
organizace 

Cizinec obsahuje: 
Než přijedete do ČR: informace o ČR, cestování v ČR, další praktické 
informace 
Pobyt na území ČR: vstup a pobyt na území, mezinárodní ochrana, státní 
občanství ČR, další praktické informace 
Zaměstnání: souhrnné informace, zaměstnávání cizinců, práce a právo, 
uznávání zdravotnických kvalifikací 
Podnikání: živnostenské podnikání, živnost není1, další praktické informace 
Systém školství a uznávání vzdělávání: systém školství ČR, uznávání 
vzdělávání a kvalifikace, další praktické informace 
Systém zdravotnictví a zdravotní pojištění: systém zdravotní péče v ČR, 
uznávání zdravotnických kvalifikací, registr zdravotnických zařízení 
Sociální zabezpečení: státní sociální podpora, důchodové pojištění, pomoc 
v hmotné nouzi, nemocenské pojištění, sociální služby, další praktické 
informace 
Rodina, manželství, životní události: uzavírání manželství na území ČR, 
vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů, jména a příjmení a jejich 
změna, bydlení, další praktické informace 

 

2. Portál Justice.cz 
www.justice.cz.  
 
(oceněný několika křišťálovými lupami za portál veřejné správy) 
 
Integrující:  

• adresář českého soudnictví, justičního školství a ministerstva spravedlnosti 
• vstup do obchodního rejstříku 
• vstup do insolvenčního rejstříku 

 
Orgány ČR 
 
Ústřední orgán státní správy: 

• Úřad vlády ČR 
• ministerstva 

                                                
!



• státní úřady (např. báňský, statistický, telekomunikační,zeměměřičský a katastrální, 
energetický, NBÚ, pro jadernou bezpečnost, NKÚ, ÚHOS, ÚPV, Správa státních 
hmotných rezerv…) 

 
Jiné orgán s celorepublikovou působností mimo ÚOSP: 

• ÚOOÚ 
• Správa cel… 

 
Orgány zákonodárné moci: 

• Poslanecká sněmovna 
• Senát Parlamentu ČR 

 
Orgány justice 
 
Územně správní celky: 

• vyšší ÚSC – kraje (14) 
• základní ÚSC – obec, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním 

úřadem 
 
Vzorový stát: Estonsko – od  roku 2000: zákon o přístupu občanů na internet - jako jedno 
ze základních lidských práv.  
 
 

 
 
 
 

 

 
INFORMAČNÍ POLITIKA 

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO 
 

Obecně: 
"Těží" ze skutečnosti, že zde na vrcholné úrovni státní správy působí jako gestor 
rozvoje vědy a techniky a s tím spojeného rozvoje souvisejícího informačního sektoru 
Ministerstvo pro výzkum a technologie  

Historie: 
Počátky současné informační politiky v roce 1962, kdy Federální kontrolní úřad SRN 
podnítil jednání vlády o nových formách a způsobech zpřístupňování výsledků 
vědeckotechnického pokroku nejširší odborné veřejnosti, které by už měly být založeny na 
aplikacích výpočetní techniky. 



 Založen Ústav pro dokumentaci ve vědě IDW (Institut für Dokumentation in 
Wissenschaft) ve Frankfurtu. První ředitel: exředitel Pruské státní knihovny Max 
Cremmer. 
 Současně s IDW začalo působit Ústředí pro strojovou dokumentaci ZMD (Zentralstelle für 
Maschinelle Dokumentation) - vůbec první experiment s automatizovaně zpracovávanou 
národní bibliografií na světě s rejstříky KWIC (Key Word in Context) a jinými přínosnými 
prvky, které počítače už tenkrát přinášely. 
Na konci 60. let spolková vláda: informační a dokumentační podpora technického rozvoje i 
sociálních a humanitních oborů.  
Na přelomu 60. a 70. let plán konstituovat celkem 16 odvětvových "informačních a 
dokumentačních" systémů  
V roce 1974 prosadil jako 4-letý “Programm der Bundesregierung zur Förderung von 
Information und Dokumentation“:16 odvětvových informačních středisek a 4 střediska 
specializovaná na meziodvětvové informace podle určitých druhů dokumentů nebo služeb 
Označení: FIZ (Fachinformations Zentrum) 
Seznam podle původního plánu (podtržená se realizovala): 
 Pořadové č.    Zaměření          Ministerstvo 
________________________________________________________ 
 1.   Zdravotnictví, medicína,    zdravotnictví 
    biologie 
 2.   Potravinářství, zemědělství,                           zemědělství a 
                               lesnictví 
 3.   Chemie,                        výzkumu a 
                           technologií 
 4.   Energetika, fyzika,                  výzkumu a 
   matematika                         technologií 
 5.   Hutnictví, kovy,      hospodářství 
   kovovýroba 
 6.   Přírodní zdroje, vědy                  hospodářství 
   o Zemi 
 7.   Doprava, dopravní                   dopravy 
   komunikace 
 8.   Stavebnictví, architektura        stavebnictví 
 9.   Spotřební zboží         hospodářství 
 10.   Ekonomie                     hospodářství 
 11.   Právo                      spravedlnosti 
 12.   Vzdělávání                      vědy a techniky 
 13.   Sociální vědy                      výzkumu a 



                                technologií 
 14.   Humanitní vědy           výzkumu a   
                                technologií 
 15.   Podpora rozvojových zemí           zahraničních věcí 
 16.   Elektrotechnika, strojírenství          výzkumu a 
                                technologií 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 17.   Patenty               spravedlnosti 
 18.   Vědecké informace                          výzkumu a   
                                   technologií 
 19.   Životní prostředí                          vnitra 
 20.   Normy                hospodářství 
________________________________________________________ 
 
 Program předpokládal "komplexní informační zabezpečení“ ať už odvětví, oboru nebo 
průřezové hospodářské nebo průmyslové sféry určitým typem informací.  
Struktura center FIZ: 

• vědecká knihovna,  

• dokumentační útvar vytvářející bibliografické, případně i faktografické databáze,  

• studijně rozborový útvar vydávající pro potřeby vrcholového managementu podniků 
i vládních autorit přehledové analýzy a syntetické situační zprávy,  

• útvar výpočetního centra  
Z původního FIZ INKA v Karlsruhe, orientovaného na stavebnictví a architekturu, které 
převzalo také garanci nad informacemi pro odvětví strojírenství a jaderných oborů se 
vyvinulo databázové centrum STN International 
Z FIZ pro zdravotnictví, medicínu a biologii se vyvinulo databázové centrum DIMDI 
(Deutsches Institut für Medicinische Dokumentation und Information) 
IDW se transformoval na Společnost pro informace a dokumentaci GID (Geselschaft für 
Information und Dokumentation), která se zabývala především otázkami automatizace 
informačních systémů  Na léta 1978 až 1981 a poté na údobí 1982 až 1984 iniciovány ještě 
dva vládní podpůrné informatizační programy, mj. s dotováním projektů strojového 
překladu a také databáze obsahující plné texty dokumentů. 
 Zvláštní pozornost databázím faktografických informací  
V 80. letech se už výrazně projevovaly např. subvence spolkové vlády SRN do velkých 
západoněmeckých databázových center 

V roce 1986 založena soukromá společnost JURIS GmbH, které stát svěřil gesci 
zveřejňování veškeré německé státní legislativy i judikatury ve formě online přístupných 
databází plných textů dokumentů. Zde je elektronicky zpřístupňováno jak německé, tak i 
tzv. evropské právo, neboli legislativa Evropské unie. 



Nejúspěšnějším se stal v pořadí 4. program spolkové vlády Německa na léta 1985 až 1988, 
nazvaný prostě "Fachinformation Programm der Bundesregierung"  
Hlavním cílem bylo posílit postavení produktů německého národního hospodářství ve 
všech resortech na světových trzích 
Vznikly nové "faktografické" informační systémy, jako např. soubor databází firem 
Beilstein a Gmelin v chemii, PATDPA Německého patentového úřadu, PATOS (speciální 
systém zpřístupňování patentových informací v němčině podporovaný koncernem 
Bertelsmann)  
Založeno celkem 134 zprostředkovatelských informačních kanceláří, jejichž úkolem bylo 
přivést podnikatele k využívání dostupných německých, ale i světových informačních 
zdrojů  
5. program rozvoje vědecko-informačních činností a služeb v Německu byl vyhlášen 
ministrem pro výzkum a techniku SRN dr. Czermakem v roce 1990 do roku 1994 
Cíle:  

• aktivizovat podporu německých producentů informačních databází ukládaných na 
počítačových médiích  

• zvýšit podporu provozovatelů systémů dialogového zpřístupňování těchto i 
zahraničních bází dat obsahujících vědecké a technické informace  

• zintenzívnit podporu tzv. informační infrastruktury (síť soukromých vydavatelství a 
obchodů s publikacemi a síť center FIZ a vědeckých knihoven) 

Začala éra vstupu informačních a knihovnických služeb do globální sítě internet 
Od roku 1996 do roku 2000 program nazvaný "Informace jako surovina pro inovace" 
(Information als Rohstoff für Innovation)  
 
Současnost: 
Vyhlášen program "Info2000 - německá cesta do informační společnosti" vytyčeny 3 cíle: 
1) vytvoření digitalizovaných fondů plných textů dokumentů ve  všech oblastech vědy, 
techniky, ekonomiky a kultury, 
2) vytvoření infrastruktury pro přímou komunikaci mezi autorem,  čtenářem a 
nakladatelem a nalezení nové úlohy informačního  zprostředkovatele - knihovníka, resp. 
informačního pracovníka, 
3) přesun větší části informačních služeb a informačních produktů  na tržní - komerční 
mechanismy jejich tvorby, provozu  a zpřístupňování, aby i zde byly náklady uhrazovány v  
maximální míře jejich koupí a nikoli bezplatným poskytováním. 
Rozvoj systémů typu DDS 
Čtyři vytčené programové linie: 
a) zpřístupnění celosvětových informačních zdrojů pro co nejširší okruh německých občanů 
a k tomu účelu vytváření "uživatelsky vlídných" rozhraní informačních a knihovnických 
systémů, 
b) rozvoj elektronického publikování a spolu s tím stále ještě publikování tištěných 
dokumentů, 



c) podpora přístupu malých a středně velkých soukromých podniků k vědeckotechnickým 
informacím, 
d) privatizace informačních služeb. 
Od 2. června 1999 zaveden elektronický podpis 
Deutsche Telekom od roku 2000 zavedl výrazné slevy především pro mládež. Při 
komunikaci ze stanic připojených mimo školu, tedy při libovolném zájmovém "surfování" 
po internetu mezi 14.00 až 18.00 platí německé děti a mládež v rámci speciálního tarifu T-
ISDN XXL paušál 1 DM.  
Německé školy však získaly tímto opatřením pro výuku přístup k internetu zcela zadarmo 
Vytvořen největší světový souborný katalog periodik ZDB (Zeitschriftendatenbank), 
obsahující přes 1 milion titulů. 
Na přelomu století Jörg Tauss shrnul zásady, které by pro německou informační politiku 
měly platit při vstupu do 21. století, do následujících 14 bodů: 
1) Informační trh není jen ryze komerční záležitostí. V oblasti vědy, výzkumu a 
vzdělávání jde především o výměnu poznání, tedy o oblast, kde se běžná komerční 
kritéria uplatňují s velkou obtížností. 
2) Data a informace jsou intelektuálním kapitálem, který se uplatňuje v ekonomice stále 
globálněji a nelze mu už stavět do cesty jakékoli státní či územní hranice. 
3) Klíčem k rozvoji vědy a techniky v globalizujícím se světě je informační ekonomika, 
resp. informační pojetí ekonomiky států i nadnárodních ekonomicko-politických 
seskupení. 
4) I když informace jako takové nemohou podléhat měření kvantitativními metodami, 
informační produkty musí být oceňovány v reálných měřítcích moderního obchodu. 
5) Německo se musí přizpůsobit skutečnosti, že moderní státy světa se snaží pro 
informační trhy vytvářet podmínky už na centrální úrovni.  
6) Pro zachování přístupu národní vědecké komunity ke komerčně zpřístupňovaným 
informačním zdrojům a informačním produktům je nezbytná podpůrná účast státu. 
7) V rámci státní informační politiky by se měly podporovat také různé formy tzv. 
"přímého publikování", kterým se rozumí přímá výměna vědeckých poznatků 
prostřednictvím online publikování na internetu. 
8) Platí pravdivost předpokladu, že lepší využívání odborných informací zvyšuje kvalitu 
a efektivitu činnosti státních i místních správních orgánů. 
9) K přímému využívání informačních zdrojů musí být postupně vytvářeny také 
příslušné podmínky pro vzdělávání co nejširší veřejnosti. 
10) Vědeckoinformační politika státu musí reflektovat mimo jiné také kulturní aspekty 
vědy a vzdělanosti. 
11) V souvislosti s naplňováním představy o vstupu civilizace do "informační 
společnosti" je nezbytné pamatovat i na speciální vzdělávání pedagogů v oblasti práce s 
informacemi. 
12) Vědeckoinformační systémy se stávají stále transparentnější především z hlediska 
mezinárodního transferu poznatků. 



13) Soustava odvětvových informačních center FIZ, která byla vládou SRN budována už 
v 70. letech již neodpovídá moderním nárokům na informační zabezpečení 
vědeckotechnického rozvoje a musí se přebudovat především vzhledem k postupující 
komercionalizaci informačních služeb. 
14) Vzhledem k novým evropským koncepcím musí být přestavěna celá německá 
vědeckoinformační infrastruktura. 
 
V roce 2000 na Forum Info schválena koncepce do roku 2005 s vytvořením program e-
governmentu - BundOnline 
Standardizační platforma SAGA (Standards und Architekturen in Government Agency) 
2006 provoz elektronických zdravotnických karet                                      
Hlavní projekty: BundOnline a Deutschland Online 
Pro rok 2010 vyhlášeno 
10 hlavních úkolů obou projektů: 

1) standardizace 
2) modernizace státu – „Staat modern“ s širším dosahem než e-government 
3) elektronický podpis 
4) partnerství PPP (Public – Privat  Partnership) 
5) OSS (open Source Software) s otevřeným zdrojovým kódem na podporu práce v e-

governmentových funkcích 
6) informační bezpečnost 
7) GIS )Geografische IS) 
8) „Gender Mainstreeming“ jako podpora ženské účasti na internetu a e-

governmentových funkcích 
9) přístup všech k ICT bez bariér 
10) virtuální poradce AVATAR na bázi expertního systému – odpovídá na dotazy a 
orientuje v e-governmentu 
Na základě uvedeného desetibodového programu do konce prvního desetiletí vytvářeny 
vládou podporované organizace pro účast také hospodářské sféry v e-governmentu a její 
podpory neziskové sféře. Členy jsou i vysocí političtí představitelé. Řeší se mj.: 
- internet do škol 
- internet do podniků 
- internet do správních orgánů SRN 
Nové heslo: Wissenmanagement – zejména na prohlubování standardizace nástrojů a 
prostředků e-governmentu 

 
Současnost 
Určena:  



• 7. rámcovým programem EU (je podporována oblast informačních a 
komunikačních technologií 1,3 miliardami Eur ročně, tj. 40% navýšení oproti 6. 
rámcovému programu)  

• programem IKT 2020 Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (s těsným 
napojením na výzkumné pracoviště a hospodářství, naplánovaný na následujících 
10 let, zaměření na podporu projektů z pěti oborů, jednak s vysokým podílem ICT, 
jednak s vysokou tvorbou přidané hodnoty a tvorbou pracovních míst:  
1. automobilový průmysl,  

2. automatizace a strojírenství, 

3. zdraví a zdravotnická technika, 

4. logistika a služby, 

5. energie a ochrana životního prostředí. 

Hlavní výzkumné zaměření: elektronika, mikrosystémy, software, komunikační technologie 
a sítě. Pro překlenutí mezery mezi těmito základními technologiemi a zmíněnými 
podporovanými obory vytvářeny „inovační“ aliance. K jejich formování používány 
strategické instrumenty: 

• vedoucí inovace – vertikální kooperace v oblasti vědy a hospodářství, která bude 
zřízena pro určité podporované obory 

• technologické aliance – horizontální kooperace, které stanovují konkrétní 
technologické cíle 

• platforma služeb – jak horizontální, tak i vertikální kooperace umožňující vznik 
nových služeb 

 
Portál: www.Bund.de  
Odpovídá:  Spolkové ministerstvo vnitra 

 
 

INFORMAČNÍ POLITIKA FRANCIE 
 

Obecně: 
 Jednoznačné vymezení dokumentalistiky a na ní navazující informační oblasti  
Navazuje (jako stejnojazyčná země s Belgií) na učení Paula Otleta a významné účasti na 
vývoji FID  
 
Historie: 
Už v roce 1899 vzniklo v Paříži bibliografické ústředí BBF (Bureau Bibliographic de 
France) 
Zde spolupráce na tvorbě MDT a metodologii dokumentačních prací a služeb  



Generál Hippolit Sebart - zakladatel francouzské moderní informační školy  
V roce 1905 publikoval 1. francouzské vydání MDT a do začátku 1. světové války se tato 
klasifikace rozšířila do všech významných technických knihoven velkých podniků a 
vysokých inženýrských škol ve Francii a také francouzsky mluvících zemí. 
Ve dvacátých letech založen jako v první zemi na světě ústřední státní orgán pro koordinaci 
a zejména také podporu výzkumu ve vědě a technice ONRSI (Office National de 
Recherches Scientifiques et Industrielles) 
Tato vládní instituce se stala hlavní iniciátorkou vzniku nové - dokumentalistické profese ve 
Francii, orientované na analytické zpracovávání odborné literatury ve všech oblastech 
lidského poznání 
V roce 1931 byla již založena UFOD (Union Francaise des Organismes de 
Documentation)  
V roce 1934 - vzniklo první francouzské informační ústředí ve vědeckém ústavu pro 
ekonomii a sociální vědy - Centre de Documentation d’Institut Scientifique des 
Recherches Economiques et Sociales  
V roce 1937 Francie hostitelkou 1. světového dokumentačního kongresu . 
V roce 1944  založena asociace pro informační činnosti, s názvem AID (Association 
d’Information Documentaire). Stala se předchůdkyní dnešní ADBS (l’Association des 
professionnels de l’information et de la documentation)  
 
 
Současnost: 
Do současného pojetí informační politiky, založeného na podpoře tvorby především 
informační vstoupila Francie v 70. letech. Podstatnou úlohu zde hrála myšlenka maximální 
demokratizace přístupu obyvatel k ICT a počítačovým informačním zdrojům a službám 
V roce 1972 a veřejnosti poprvé převedeny laboratorní prototypy videotexového systému, 
založeného na projektu britské pošty Prestel ve Francii pod názvem Télétel, resp. Minitel  
Jádrem projektu vyvinutí velmi levného obrazovkového terminálu, připojitelného na běžnou 
francouzskou telefonní síť, který by se dostal do takřka každé francouzské domácnosti  
V roce 1975 zahájeny první videotexové služby pod názvem Antiope Během 7 let do roku 
1982 bylo v jeho rámci instalováno 14 miliónů nových telefonních linek 
 
 V roce 1978 "Zpráva pro francouzského prezidenta o informační společnosti a důsledcích 
pro Francii", zpracovaná CNRS (Centre National de Recherches Scientifique 
V roce 1979 prezident Valéry Giscard d'Estain - zahajovací projev na mezinárodním 
kolokviu "l’Informatique et societé“: "Informatizace disponuje silou, která pomáhá 
překonávat tři významné bariéry: institucionální omezenost, hranice izolující navzájem 
jednotlivé technické obory a exkluzivitu specializací.  Informatizovaná společnost pak 
přinese nový způsob dorozumívání mezi lidmi a národy. Pro další vývoj informatizace 
společnosti má rozhodující význam spolupůsobení a tím synergie výpočetní a 
telekomunikační techniky a technologie". 



Do roku 1998 monopol: France Telecom. Zavedl projekt komplexních telematických služeb 
na bázi videotexu Télétel – Minitel 
Experiment omezený na oblast severního příměstského okruhu Paříže, Vélizy. V letech 
1981 až 1984 využívání Télételu ve vzorku 2.500 domácností 
Od roku 1984 rozšiřování po celé Francii. Ale: telefonní seznamy namísto tištěných pouze 
formou telematických služeb  
V prosinci 1985 vlastnilo terminál k Télételu 1,3 miliónu domácností, za rok se tento počet 
zvýšil na 2,2 miliónu, v prosinci roku 1987 to již byly 3 milióny a v květnu roku 1988 3,5 
miliónu francouzských domácností.  
Od poloviny 90. let, kdy se telematický systém Minitel transformoval technologicky na 
dnešní internetovské multimediální prostředí WWW, se počet uživatelů odhaduje na více 
než 30 milionů včetně 10 milionů tzv. kiosků na veřejných místech 
Díky Minitelu obrat v ekonomice v rozmezí let 1988 a 1989 čtyřnásobně vzrostly příjmy 
firem, které jeho prostřednictvím poskytovaly své informační služby, a to na celkový objem 
více než 100 miliónů dolarů  
Podle rozboru provedeného v roce 1990 službou IMO (Information Market Observatory - 
objem využívání služeb Télétel ze stanic Minitel i z různých typů osobních počítačů ve 
funkci inteligentních terminálů více než 86 miliónů hodin.  
Do roku 1995 se počet terminálů - minitelů zvýšil na téměř 7 milionů a jen do online 
telefonního seznamu bylo vykázáno 776 milionů dotazů.  
Na rozdíl od SRN se ve Francii položil důraz na regionální kritérium rozvržení celé sítě 
vědeckoinformačních center 
V roce 1979 začala působit ministerská komise MIDIST (Mission Interministerielle de 
l’Information Scientifique et Technique) přeměněná v roce 1985 na DIST (Direction 
pour l’Information Scientifique et Technique)  
Koordinoval výstavbu celkem 19 regionálních "agentur" ARIST (Agencies de Recherches 
Information Scientifiques et Techniques) pro podporu vědecko-informačních služeb v 
decentralizovaných oblastech Francie 
V 80. letech obdobně jako už v 70. letech v SRN budována síť odvětvových a 
specializovaných vědecko-informačních center 
 
 Na odvětvové úrovni tak vznikla střediska: 
 Název                     Věcné zaměření 

________________________________________________________ 
 odvětvová střediska 
1.  INSERM                   medicína  
 2. CIMA                    boj s rakovinou 
 3. CEDOCAR                   vojenství 
 4. INRIA                    výpočetní technika 
 5. BRGM           geologie 
 6. IFP                   nafta, petrochemický průmysl 



 7. INRA                   zemědělství 
 8. CNEXO                      oceanologie 
 9. CATED                      stavebnictví 
 10. IFT                   textilní průmysl 
 11. CNIC           chemie 
 12. EDF                  elektrotechnika 
 13. IFE                  energetika 
 14. AFDIN            jaderné obory 
 specializovaná střediska 
 1. INPI              patentové informace 
 2. AFNOR                        normalizace 
 SOC-DOC                        služby SDI pro všechny obory 
______________________________________________________ 
 
V roce 1978 vzniklo z podnětu francouzské vlády databázové centrum Télésystémes 
Questel. Investice vlády 2,25 miliardy franků Současně pod přímým řízením CNRS ve 
městě Nancy založeno národní francouzské vědeckoinformační centrum INIST (Institute 
National d’Information Scientifique et Technique) s úkolem zpracovávat a v tištěné i 
elektronické podobě vydávat důkladně notovanou a indexovanou bibliografii francouzské a 
celosvětové literární produkce ve všech oborech vědy, techniky a medicíny -  polytematické 
dokumentační databáze Pascal a Francois 
Informační průmysl ve Francii podmíněn především následujícími faktory: 
- vlivem vysoké úrovně telekomunikací už v sedmdesátých letech možnost přístupu 2 tisíc 
různých bází dat v databázových centrech západní Evropy i USA; 
- vládní informační politika se snažila zajistit, aby zpřístupňované báze dat pro francouzské 
uživatele byly co do obsahu, formy a určení značně diverzifikované a přinášely co nejširší 
sortiment informačních zdrojů; 
- kromě numerických databází nabízejí francouzské databázové systémy také speciální 
programové vybavení, které uživateli umožňuje různé vědeckotechnické výpočty, statistiky a 
modelování včetně konstrukcí různých prognóz; některé textové báze dat umožňují 
zkvalitnění výkonu různých klasických profesí, zejména v oblasti legislativy a medicíny; 
- mimořádně širokého uplatnění dosáhly videotexové služby a tudíž značné rozšíření 
terminálových stanic Minitel mezi francouzským obyvatelstvem dával už v 80. letech 
předpoklad podstatně většího procenta uživatelů také dialogových informačních služeb ve 
vědě a technice ve francouzské odborné veřejnosti, než tomu bylo v ostatních evropských 
zemích; prostřednictvím tohoto videotexového systému byl francouzským uživatelům 
usnadněn přístup také do databázového centra Télésystćmes Questel; 
- významným dílem k uplatnění dialogových informačních služeb přispěla také ještě dlouho 
před nástupem internetu dobře fungující francouzská veřejná datová síť Transpac, 
propojená s obdobnými komunikačními systémy v dalších západoevropských zemích a se 
systémy, zajišťujícími efektivní přenos dat se Severní Amerikou. 



Prezident François Mitterand se angažoval ve veřejném knihovnictví. Kromě prestižního 
projektu výstavby nové Národní francouzské knihovny se zejména ve druhé polovině 90. let 
začaly budovat automatizované knihovnické sítě a jako jejich základní články souborné 
katalogy. Nejvýznamnější z nich - CCFr (Catalogue Collectif de France) je budován od 
roku 1990 v rámci výstavby nové Národní knihovny. Pro účely jeho založení retrokonverze 
katalogů 54 městských a 32 univerzitních knihoven.  
V roce 1995 ředitel France Telecom Gerald Thery a ministr pro komunikace Alain 
Carignon: "Zpráva o superhighway" s návrhem dlouhodobého strategického plánu s 
výhledem až do roku 2015 
Sektor veřejných vědecko-dokumentačních služeb a institucí spravuje velmi silné 
francouzské ministerstvo pro vzdělání, výzkum a technologie. Financuje relativně velký 
počet vědeckovýzkumných, vzdělávacích a s nimi také informačních institucí, společně 
označovaných zkratkou ESPIT (établissements publics à caractère scientifique et 
technique). 
V čele soustavy je vědecké řídící centrum CNRS. Do jeho koordinační působnosti spadá 84 
univerzit, 14 výzkumných ústavů a 4 pedagogické vysoké školy. Řízení a koordinace 
vědeckoinformačních a dokumentačních (včetně knihovnických) služeb v rámci této 
soustavy institucí je rozděleno na dva "subdirektoráty": 
1) Sous-Direction les bibliotheques et de la documentation - sem spadají také všechny 
vysoké školy, 
2) Mission de la culture et de l'information scientifique et technique et des musés. 
Po roce 2000 se prosazuje úloha francouzské vlády v oblasti informační politiky zejména v 
následujících směrech: 
1) systematické vytváření prostředí kompetivity subjektů podnikajících v informačním 
průmyslu, 
2) podpora tzv. "univerzálních" veřejných informačních služeb typu Télétel, ovšem už v 
internetové verzi, 
3) povzbuzování inovačních proudů v informační a telekomunikační technice a jejich 
implementace v konkrétních informačních službách, podpora telematických služeb, 
4) organizace veřejných debat a diskusí o problémech vývoje lidstva k informační 
společnosti, 
5) liberalizace informačních trhů, 
6) budování vysokorychlostních komunikačních spojů až do domácností pro účely jejich 
komunikace s multimediálně pracujícími servery na internetu, 
7) financování tvorby a zpřístupňování veřejných informačních zdrojů i za cenu deficitu 
státního rozpočtu. 
V roce 2001 založen program budování francouzské informační společnosti PAGASI (le 
Programme de la action governmental pour la societé de l’information) 
Další program vlády: ADAE (Agence pour Dévelopment de l’Administration 
Électronique) – rozvinuta legislativa: 

- ochrana osobních údajů 
- e-demokracie 



- systém legifrance (1300 www stránek pro e-government) 
Nový projekt po roce 2004: ADELE (Administration ELEctronique) financovaný 5 
miliardami Euro každý rok. Hlavní výsledky: 

- skutečná elektronizace státní správy a občanské samosprávy 
- elektronický občanský průkaz CDI (Carte d’identité électronique) i pro děti s 6 

základními funkcemi: 
1. elektronická peněženka 
2. komunikace mezi školou, žáky/studenty a rodinou 
3. sportovní a kulturní aktivity 
4. parkování aut 
5. komunikace s úřady 
6. komplex aktivit e-demokracie 

- elektronizace evidence a podpory zdravotnických služeb 
- inicializace programu PSAE (Plan stratégique de l’administration électronique) 

podporující 7 směrů e-governmentu: 
1. služby rodinám s dětmi 
2. standardní občanské služby 
3. služby nezaměstnaným 
4. podpora přístupu k informačním zdrojům, např. do Národní knihovny a 

databázových center 
5. kulturní servis 
6. doprava a cestování 
7. služby podnikatelům 

Speciální projekt pro vysoké školy: MIPE (Microordinateur Pour les Étudiants). Zjišťuje 
s podporou firem Dell, Packard a Bell a 6 bank pro každého přijatého studenta výkonný 
notebook za symbolický splátkový poplatek   
 

 
 

 

 
INFORMAČNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

 
 
Historické kořeny EU a její organizace 
Počátky EU:   
9. května 1950 (Den Evropy): založeno Evropské sdružení uhlí a oceli - Montánní unie - 
díky francouzskému ministru zahraničí Robertu Schumanovi  ("Schumanův plán")  



18. 4. 1951 se sdružení ustavilo na základě tzv. Pařížské smlouvy podepsané vládami 
Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa a Nizozemí 
25. března 1957 došlo k uzavření Římských smluv mezi šesti stávajícími členy Evropského 
sdružení uhlí a oceli a vzniklo Evropské hospodářské sdružení (EHS)  
V roce 1973 vstoupily Dánsko, Irsko a Velká Británie, v roce 1981 Řecko a v roce 1986 se 
po vstupu Portugalska a Španělska ustavila tzv. "dvanáctka" 
Legislativním základem Unie je tzv. Maastrichtská smlouva dohodnutá ve dnech 9. až 
11.prosince 1991 - podmínky hluboké integrace - jakýsi předobraz "Spojených států 
evropských" na úrovni občanství, hospodářství včetně měny, zrušení tzv. "přeshraničních" 
náležitostí a závazky společné obranné a bezpečnostní politiky a také justice a legislativy 
Hlavní heslo EU: „Budujeme informační společnost“ 
Organizace EU 
Šest hlavních orgánů: 

1. Evropský parlament se sídlem ve Štrasburku a sekretariátem v Lucemburku 
2. Evropská komise (jejím základním právem je legislativní iniciativa je tvořena 

předsedou a vládami členských zemí jmenovaní a Evropským parlamentem na 
pětileté údobí zvolení "komisaři" plní de facto funkce ministrů)  

3. Rada Evropské unie (mocenský orgán ještě nad Evropskou komisí, sdružuje 
ministry vlád členských zemí - jde o jakousi radu ministrů) 

4. Evropská rada (je summitem, vrcholným politickým, nikoli však výkonným 
orgánem Unie, jehož aktéry jsou ministerští předsedové a ministři zahraničí 
členských států)  

5. Evropský soudní dvůr (složen z tolika soudců, kolik je vždy v dané období 
členských zemí Unie - posláním je urovnávat spory mezi členskými zeměmi v 
kterékoli oblasti a také spory vzniklé někdy mezi administrativním řízením EU a 
vládami jednotlivých jejích členských států) 

6. Účetní dvůr (je kontrolním orgánem pro správnost finančního účetnictví Unie - 
má po jednom zástupci z každé členské země, věnuje se např. také kontrole 
vynakládaných finančních prostředků na projekty řešené v rámci výzkumných a 
vývojových programů EU) 

Poznámka: Kromě obou "rad", které jsou výlučně orgány Evropské unie, existuje 
ještě politická organizace s názvem Rada Evropy, založená už 5. května roku 1949. 
V současnosti má 43 členské státy včetně např. Albánie, Lotyšska, Ruska nebo 
Andory.  

Orgány EU tvoří systém, který umožňuje demokratickým způsobem vytvářet významné 
právní akty: 

• direktivy (směrnice)  

• nařízení (regulations) 

•  rozhodnutí (directions) 

• doporučení (recomendations) 

•  vyhlašování výzkumných a vývojových programů 
Orgány EU zodpovědné za informační politiku EU 



• Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku 
• Generální ředitelství pro informační společnost a média (DG INFSO and Media) 
• ENISA (Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost) - napomáhá 

Evropské komisi, členským státům a v důsledku toho také komerčním organizacím 
chránit informační a síťovou bezpečnost a řešit problémy v této oblasti.  

• FESA (Evropské fórum institucí, které na národní úrovni vykonávají akreditační a 
dozorovou činnost na dodržování zásad pro elektronické podpisy). 

• COCOM (koordinační výbor zřízený při Evropské komisi o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických komunikací). 

 
 

Základy moderní IP EU 
Dellorsova Bílá kniha "Růst, schopnost soutěže, zaměstnanost - výzvy a cesty vpřed do 21. 
století" vydaná v prosinci 1993.  
Důsledek: podnět ke zpracování ojedinělé koncepční studie "Evropa a globální informační 
společnost - doporučení Evropské radě" vytvořené mezinárodní skupinou dvaceti 
renomovaných expertů z členských zemí EU ("High-Level Group on the Information 
Society") pod vedením tehdejšího komisaře řídícího komisariát pro telekomunikace a 
informační technologie Martina Bangemanna: „Bangemannova zpráva“  
V této skupině pracoval už i pozdější předseda Evropské komise Romano Prodi 
Evropská rada zprávu schválila na zasedání 24.- 25. června 1994 v Corfu 
Zpráva uvozena prohlášením expertů, že "informace působí multiplicitním efektem, 
dodávajícím novou energii všem sektorům ekonomiky"  
Byla označena jako "Akční plán" obsahující následující doporučení: 
1. teleworking  
2. celoživotní vzdělávání  
3. vytvoření „evropské sítě mozkové síly"  
4. zavádění nových telematických systémů  
5. využívání elektronického řízení dopravních systémů  
6. vybudování evropského systému řízení letecké přepravy ATC (Air Trafic Communication 
System)  
7. vytvoření jednotné panevropské zdravotnické sítě 
8. požadavek na vytvoření elektronického informačního systému o tendrech databázový 
systém sloužící online přístupnými informacemi v centru ECHO (European Computer 
Host Organization), později přejmenovaném na I’M Europe, dnes Europa 
9. mezivládní systém vzájemné výměny dat IDA (Interchange of Data between 
Administrations) - veřejná informační síť 
10. intenzívní výstavbu nejprve velkokapacitních spojových tras - "městských informačních 
magistrál" 
 
V roce 1994 publikoval J. A. A. Sillince v časopisu Journal of Information Science poprvé 
souhrnná představa o způsobu nahlížení vůdčích představitelů západoevropského 



informačního světa a hlavní zásady dalšího vývoje informační politiky, známých jako "nová 
paradigmata": 
 Paradigma 1.: Budování institucí 
 Paradigma 2.: Protekcionismus.  
 Paradigma 3.: Národní a evropští šampióni  
 Paradigma 4.: Standardizace 
 Paradigma 5.: Soutěž a liberalizace 
 Paradigma 6.: Stimulace široké kooperace ve výzkumu a vývoji 
 Paradigma 7.: Stimulace spolupráce ve specifických oborech 
 Paradigma 8.: Soudržnost 
 Paradigma 9.: Přijetí principu globalizace  
Paradigma 10.: Cíle spíše než normy 
 
Romano Prodi  zahájil  8. prosince 1999 ve spolupráci s následníkem Martina 
Bangemanna - Erkii Liikanenem novou informatizační vlnu, směřující do údobí po roce 
2000 vyhlášením iniciativy "eEurope - informační společnost pro všechny"  
Klíčové oblasti: 
- všeobecná, levná a operativní přístupnost k internetu, 
- rozvoj tzv. "digitální gramotnosti a vzdělanosti", 
- rozvoj technologie elektronického obchodování, 
- využívání všech dostupných funkcí internetu ve veřejném  sektoru, 
- elektronické technologie podporující státní správu a místní  samosprávu 
 
Deset prioritních oblastí: 
1. Zvláštní preference mládeži vstupující do elektronického věku 
2. Zlevňování přístupu k internetu 
3. Urychlování postupu v zavádění elektronického obchodu 
4. Zrychlení přenosových sítí ve výzkumu a na školách 
5. Rozšíření elektronických inteligentních osobních karet se zabezpečeným 
telekomunikačním přístupem k informačním zdrojům i obchodním transakcím 
6. Zpřístupnění rizikového kapitálu pro malé a středně velké firmy 
7. Účast handicapovaných občanů v elektronických službách a systémech 
8. Zavádění online systémů do zdravotnictví 
9. Zavádění přepravních systémů s podporou umělé inteligence 
10. Rozvoj e-Governmentu, neboli zavádění metod a forem do komunikace správních 
orgánů s občany 
 



Tento Akční plán stal předmětem úprav, a to zejména na základě jednání Evropského 
parlamentu a konference nazvané "Information Knovledge Society" uskutečněné v 
Lisabonu ve dnech 10. a 11. dubna 1999 
 
V průběhu 90. let dobudováno databázové centrum EU – původně jako ECHO (European 
Community Host Computer), poté jako I’m Europe a dnes pod názvem Europa 
Významný soubor databází centra - CORDIS (Community Research and Development 
Information Services): 

• výzkumné a vývojové programy a projekty EU a jejich výsledky 
• participanti těchto aktivit a kontakty na ně 
• platforma pro organizaci „Rámcových programů“ FRAMEWORK 
• podpora e-democracy – zvláštní sekce – elektronické konzultace a hlasování 

 
Legislativa EU: systém JUSTIS CELEX – plné texty unijní legislativy 
 
 
Východiska IP EU pro 21. století 
 
A. Lisabonská strategie  

• poprvé navržena Evropskou komisí v Helsinkách 1999  
• přijata na jaře 2000 Evropskou radou a nazvána podle místa, kde byl tento 

nový strategický cíl všemi (tehdy patnácti) členskými zeměmi schválen, 
• rozvržena na celé desetiletí 2000 – 2010, 
• cíl: EU se má stát co nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtěji se 

rozvíjející znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského 
růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností, 

• zmapovala zaostávání Evropy v situaci poznamenané globalizací a nástupem 
nové ekonomiky v oblastech: 

a) ekonomická výkonnost 
b) míra zaměstnanosti   
c) objem výdaje na výzkum 
d) intenzita inovační činnosti  
e) fungování trhů  

 
Na summitu ve Feiře v létě 2000 vyhlášeny ICT jako hlavní pilíř lisabonské strategie.   
 
 
B. Připraven komplexní akční plán: eEurope  
„přístup k internetu deklarován jako základní právo každého občana“ 
 
Základní zásady eEurope: 

• levnější, rychlejší a bezpečnější internet pro všechny 
• zvýšit investice do lidí a jejich dovedností 
• všestranně podporovat používání internetu 

 
Naplánován na dvě období: 

- eEurope2002 (období 2000 až 2003 včetně)  
- eEurope2005 (2003 až 2005) a  k tomu eEurope+ (pro tehdy přistupující země do 

EU) 



 
Deset priorit eEurope: 

1. eResearch 
2. eSecuruty 
3. eEducation 
4. eWorking 
5. eAccessibility 
6. eCommerce 
7. eHealth 
8. eContent 
9. eTransport 
10.eGovernment 

 
eEurope 2002 
hlavní zásady eEurope: 

• urychlení nastavení vhodného legislativního prostředí 
• podpora nové infrastruktury a služeb v rámci celé Evropy 
• aplikace otevřených metod koordinace a měření efektivity 

 
V roce 2002 Evropský parlament schválil „Nařízení Evropské Rady o zavedení domény 
nejvyššího řádu .eu“ a spuštěn nový portál v 11 jazycích 
V roce 2003 vyhlášen program IST (Information Society Technology). Cílem databáze o 
výsledcích výzkumných a vývojových projektů v EU (kombinace dat ze systémů CORDIS a 
IST Web. Vytvořena speciální databáze IST Results (přehled aktuálních zpráv o 
probíhajících výzkumech) a Publications (legislativa, analýzy portfólia IST, zprávy 
z workshopů, priority 6. Rámcového programu) 
 
eEurope 2005 
Hlavní cíle programu: 

• moderní on-line veřejné služby, jako jsou e-government, e-learning a e-health 
• dynamické e-businessové prostředí 
• ochrana a bezpečnost informační infrastruktury 
• rozšíření širokopásmového přístupu k internetu za konkurence schopné ceny 

eEurope+ 
Přijat už v červnu 2001 v Göteborgu. Cíle: 

• levnější, rychlejší a bezpečnější internet 
• investice do znalostí 
• podpora využívání internetu 

C. Iniciativa i2010: Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost 
V polovině desetiletého období Lisabonské strategie Evropská rada: „Odstup Evropy od 
nejrychleji se rozvíjejících zemí (USA, Japonsko) se spíše zvětšuje. Proto i2010.“ 
Tři pilíře (cíle) i2010: 

1. dobudovat jednotný evropský informační prostor, který podpoří otevřený, 
soutěžní a obsahově bohatý vnitřní trh pro elektronické komunikace a 
digitální obsah. V rámci této priority se Evropská komise zaměří na 
schopnost spolupracovat a dosáhnout vzájemné součinnosti, bezpečnost, 
zvyšování rychlosti připojení k internetu a bohatost nabízeného obsahu 



2. posílit inovace a investice do výzkumu v oblasti ICT. Kromě podpory 
výzkumu jde také o rozvoj podnikání v ICT a reorganizaci podnikatelských 
procesů s využitím ICT 

3. informační společnost podporující růst a vytváření nových pracovních míst, 
lepší veřejné služby a kvalitu života. Jde o rozvoj takové informační 
společnosti, která nebude nikoho vynechávat či vylučovat a prostřednictvím 
použití uživatelsky příjemných informačních a komunikačních technologií 
bude nabízet vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby 

Hlavní zaměření iniciativy: podpora rozvoje „elektronických služeb“ v EU – „3i“: 
1. inovace 
2. investice 
3. integrace do každodenního života 
 

V březnu 2006 ustanovena i2010 High Level Group. Členy skupiny - zástupci členských 
států EU na vysoké úrovni, kteří se ve svých národních státech zabývají otázkami 
informační společnosti a mohou zajistit koordinaci mezi vnitrostátními veřejnými orgány 
činnými v různých oblastech působnosti iniciativy i2010. 
Předseda: komisař Generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské 
komise. 

Financování iniciativy i2010 (ročně 1,8 miliardy EURO):  
Hlavní pilíře technologického vývoje: 

• technologie pro využití v oblasti znalostí, obsahu a tvořivosti, včetně poznávací 
schopnosti, simulace a vizualizace 

• pokročilé a otevřené komunikační sítě 
• bezpečný a spolehlivý software 
• vložené systémy 
• nanoelektronika 

 
 
Prognóza vyhlášená v roce 2010: Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in 
Future Governance 
and Policy Modelling 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC61593.pdf 
Součástí: The CROSSROAD Project 
www.crossroad-eu.net 
řízen konsorciem: 

• National Technical University of Athens, NTUA (Řecko), 
• Tech4i2 Ltd, (Velká Británie),  
• University of Koblenz Landau, UKL, (Německo),  
• European Projects and Management Agency,  
• EPMA (Česká republika) - Agentura pro evropské projekty & management -  

nezisková organizace, založena krajem Vysočina 
• European Commission�s Joint Research Centre, Institute for Prospective 

Technological Studies (IPTS)  



Scénáře pro „Digital Europe 2030“ 

 
 
 

D. Hlavní soudobé programy 
CIP – rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013. Zaměření: malé 
a středné podniky (SME). Hlavní věcné zaměření: uplatnění ICT, využívání obnovitelných 
zdrojů energie Dělí se na 3 operační programy: 

1) program pro podnikání a inovace 
2) program na podporu ICT 
3) program „Inteligentní energie pro Evropu“ (IEE) 

Framework 7 – 7. Rámcový program EU 2007 – 2013. Hlavní heslo: „Spolupráce, 
myšlenky, lidé a kapacity“ – sleduje, jako jeden z „rámcových“ programů EU, obecné cíle 
Lisabonské strategie 

Program eTen 
Vyhlášen Evropskou komisí v rámci eEurope2005 a ukončen k 1.1.2007.  
Financovány projekty: 
1. MICHAEL (spuštěn 2004) orientován na ukládání a on-line vyhledávání popisů 
informačních zdrojů ve francouzských, britských a italských institucích, uchovávajících 
kulturní dědictví 
2.  MICHAEL plus (2006 – 2008), pokračování předchozího projektu MICHAEL, rozšířen 
na 14 států EU. Hlavní cíl: jednoduchý, rychlý a bezplatný přístup k digitalizovanému 
kulturnímu dědictví ve formě národních portálů, on-line katalogů, resp. přímo digitálních 
galerií, muzeí, archívů a knihoven po celé Evropě 
 
Projekt TEL 
Zahájen 1.2.2001, ukončen k 1.1.2005.  
Cíl: Vyvinout technologii pro založení celoevropské digitální knihovny, založené na 
distribuovaných digitálních sbírkách.  
Hlavní výstup: k 17.3.2005 vytvořen portál Evropské knihovny „Europeana“ 



 
Projekt TELPlus 
Zahájen 1.10.2007, plánované ukončení k1.1.2010. 
Financován z programu e-ContentPlus. Koordinátor: Národní knihovna Estonska. 
Hlavní cíle:  

- optickým rozpoznáváním znaků digitalizovat přes 20 milionů stran důležitých 
multilingválních dokumentů, uchovávaných zatím formou faximile 

- transformovat data z proprietárních databází s přístupem pouze Z39.50 do 
formátu OAI, resp. s ním slučitelného 

- připojit i národní knihovny Bulharska a Rumunska za plné členy Evropské 
knihovny 

 
Projekt TEL-ME-MOR 
Zahájen 2.2.2005, ukončen 31.1.2007  
Integroval přístup k digitálním knihovnám mezi starými a novými členskými státy EU  
Koordinátor: Německá národní knihovna  
Hlavní výstup: v 10 nových členských zemích EU založeny předpoklady pro on-line přístup 
do Europeany 
 
Projekt Digital Libraries 
Definován pojem „digitální knihovna“ jako „organizovaná sbírka digitálního obsahu, 
která je veřejně přístupná“.  
Přijat „referenční model“ OAIS (Open Access Information System) definovaný normou 
ISO 14721/2003 a zaveden termín „důvěryhodné digitální úložiště“ 
Vytvořena integrující webová adresa www.theeuropeanlibrary.org 
 
Program eContent 
Hlavní cíl: integrovat obsah všech on-line služeb od webových portálů přes služby 
mobilních operátorů po digitální TV a širokopásmová videa. 
3 hlavní linie programu: 

1. Zlepšení přístupu k obsahu veřejných informačních systémů a rozšíření jejich 
využívání 

- experimentální ověřování produktů „s přidanou hodnotou“ 
- zřizování „evropských sbírek digitálních dat“ 

1. Podpora vytváření obsahu ve vícejazyčných a multikulturních platformách 
- podpora nových partnerství a přijímání nových strategií pro podporu vícejazyčných 

a multikulturních digitálních obsahů 
- posilování „jazykové infrastruktury“ 

2. Zajištění dynamiky tru s digitálním obsahem 
- obchodování s autorskými právy mezi účastníky trhů s digitálním obsahem 
- vývoj a sdílení společné vize vývoje trhu s digitálním obsahem 

 
Projekt Grid  
Název „Grid“ převzat z označení organizační varianty elektrických rozvodných sítí ze 
začátku 20. století, kde každý dům a podnik mohl mít vlastní elektrárnu a síť je sdílela.  
V prostředí počítačových sítí jsou gridy chápány jako hardwarová síťová infrasruktura, 
která poskytuje spolehlivý, standardizovaný, všude přítomný a levný přístup ke špičkovým 
výpočetním službám.    Hlavní výstupy: EGEE I-III (Enable Grids for E-SciencE), členěny 
podle roků 2006-8                                
Řešitelskou organizací je CERN (v ČR CESNET)                             



Cíl: celoevropská gridová infrastruktura vědecké komunity      Účastny i země mimo EU 
(celkem 32 zemí, 90 vědeckých institucí). Původně pro oblasti fyziky vysokých energií a 
biomedicíny, později i např. pro archeologii nebo informatiku.  
 
Hodnocení vývoje EU v oblasti eGovernmentu 
Od přijetí tzv. Lisabonských cílů Evropskou radou v březnu 2000 byla podpora 
eGovernmentu v popředí snah vedoucích k ekonomickému růstu v Evropě.  
Nejvýznamnější studie:  
Tzv. Kokova zpráva o stavu Lisabonské strategie zdůraznila důležitost dosažení cílů v 
oblasti eGovernmentu vytyčených v evropském akčním plánu a navrhla prioritní oblasti 
soustředění úsilí. 
 
 
Informační zdroje o EU: 
Portály: 
http://europa.eu.int 
http://euroscop.cz 
http://europa.eu/information_society 
 
 
Informační centra: 
1. pro občany 

- EURES – zaměstnanecká práva, nabídka pracovních příležitostí a naopak volných 
pracovních míst 

- ECI (European Consumer Centers) – podpora ve sporech s prodejci, porovnání 
cen a kvality zboží 

-  Info-Pionts Europe – v centrech měst – všeobecné informace 
-  IC evropského parlamentu – „Europe Direct“ – telefonická služba na č. 

80067891011 v 11 jazycích 
- SOLVIT – síť center členských zemí pro dotazy na sociální, pracovní, kvalifikační, 

celní a jiné problémy – opět na telefonním č. 80067891011  
2. pro studenty a mládež 

- EURES – „europoradci“ k možnostem studijních výměn, pracovních pobytů, 
podpůrných studentských projektů 

- Eurodesk – všeobecné informace – síť center v členských zemích 
- EDC – u nás EDS (Evropská dokumentační střediska) – při univerzitách  
- NARIC – národní centra pro uznávání akademických titulů a kvalifikací 

3. pro podniky 
- EIC (EuroInfoCenters) – síť více než 250 malých středisek v členských zemích na 

podporu podnikání zejména malých a středních podniků 
- Národní kontaktní body – podpora podnikatelů proti byrokracii   

 
 
 
 

INFORMAČNÍ POLITIKA USA 
Obecně: 



Pojetí - odlišné od „kontinentální“ Evropy 

Základní principy - síla ústavnosti, prezidentského úřadu, kongresu a zejména výrazné 
cítění osobních svobod občana 
Výraz „US national information policy“, nikoli "state", jak se v ostatním světě vesměs 
traduje 
Hlavní směr sociálních a hospodářských analýz vývoje soudobé společnosti spojen s 
americkými osobnostmi: Fritz Machlup, Marc Porat, Daniel Bell,  Alvin Toffler a nově 
Joseph Stiglitz 
Moderní  teoretická literatura v oblasti informační vědy i konkrétně informační politiky je 
produkována z velké části americkými nakladateli a psána americkými autory – JASIS,  
Forest W. Horton: "What are national information policies"  
 

Tradice: 
Průkopnická éra let 1901 až 1916:  

1901 vznikl Rockefeller Institute of Medical Research      
1902 Carnegie Institution                                                           
1911 Carnegie Corporation (rozhodující význam pro celkový rozvoj bibliografie a 
dokumentace vědecké a technické literatury v USA) 
1913 nadace Rockefeller Foundation                                            
dokumentační a referátové časopisy: 

- Chemical Abstracts (1907)  
- Industrial Arts Index (1913) 
- Standard Handbook for Electrical Engineers (1913) 
- Standard Handbook for Mechanical Engineers (1916) 

V roce 1909 vznikla SLA (Special Libraries Association) 
V roce 1937 založen ADI (American Documentation Institute)  
Od roku 1949 vycházel Journal of American Documentation 
V roce 1968 změnil název na JASIS (Journal of American Society for Information 
Science), dnes JASIST (…Technology) 
 
Východiska současné informační politiky USA: 
První impuls: 1963 „Weinberg Committee“: zpráva (po sovětských úspěších upozorňovala 
na zaostávání USA za SSSR v kosmickém výzkumu)  
Kongres: rozhodnutí o vybudování NTIS (National Technical Information System) 
Ronald Reagan  přes důrazný tlak na privatizaci americké vědy systém zachoval a navíc 
podpořil jednání o koncepčních otázkách v oblasti, kterou nazýval "US STI Policy" 
V roce 1967 podepsal prezident Lyndon Johnson zákon FOIA (Freedom of Information 
Act) 



Na konci 60. let na všech ministerstvech i jiných úřadech státní správy speciální kanceláře, 
tzv. FIO (Freedom of Information Office) 
Na začátku 70. let vznikla Federal Paperwork Commission: "Americká vláda nově nahlíží 
na informace, jako na relativně svobodný a neomezeně dostupný statek, jako jsou vzduch a 
sluneční paprsky. Informace jsou jedním z celonárodních životních zdrojů". Z toho v roce 
1977 zákon WHCLIS (White House Conference on Library and Information Services) - 
ustanovení povinnosti prezidenta USA zajistit stálý vládní dohled nad rozvojem 
knihovnicko-informačních služeb a přímo prezidentského úřadu angažovat se v organizaci 
celostátních konferencí pořádaných s cílem diskuse nad aktuálními otázkami amerického 
knihovnictví a informačních služeb -  první byla zorganizována v roce 1979, druhá (a dosud 
poslední) až v roce 1991: Pod předsednictvím Charlese E. Reida a heslem "Information 
2000, L&I Services for the 21st Century". V zahajovacím projevu prezident Georg Bush 
(senior): "...informace jsou nejcennější a nejmocnější zbraní demokracie a současně 
největší nadějí tohoto světa." Přijato obsáhlé usnesení, formulující více než 100 různých 
úkolů. V závěrech: "INFORMATION 2000" - akcent na informační úlohu knihovnictví 
jako "informačního sektoru" 
Následně ustavena NCLIS (National Commission on Libraries and information Science) 
s úkolem zabývat se problémy rozvoje knihovnicko-informačních služeb v USA průběžně                              
 
V roce 1991 schválen tzv. "The High-Performance Computing Act" - základ budoucí 
internetové supersítě pro potřeby výzkumu, vývoje a s tím v USA vždy úzce spojeného 
vysokoškolského vzdělávání. Zřízena síť NREN (National Research and Education 
network) s na tehdejší dobu bezkonkurenční přenosovou rychlostí 100 až 400 Mbs. 
V roce 1993 výzva IIA (Information Industry Association): "Serving citizens in the 
information age: access principles for state and local government information" 
Hlavní požadavky: 
- široká práva veřejnosti v přístupu k veřejným informacím, 
- právo nediskriminovaného přístupu, 
- vyloučení vládní kontroly přístupu k informacím a jejich  využití 
Koncepce IIA formulována do 7 principů: 
 1. Různorodost informačních zdrojů - požadavek legislativní podpory veřejného přístupu 
ke všem druhům a formám zveřejnitelných informačních zdrojů, které jsou zpracovávány a 
vydávány správními orgány na všech úrovních, a to také jejich zprostředkováním veřejnými 
knihovnami i soukromým sektorem v informačním podnikání. 
 2. Veřejný přístup k informačním zdrojům má být garantován právními akty. Vlády mají 
chránit před veřejným zpřístupňováním pouze přesně vymezené druhy informací, které se 
nesmějí zveřejňovat na základě zákonných opatření, např. na ochranu osobnosti. 
 3. Přístupová práva občanů nemají být omezována záznamovou technikou na různé nosiče. 
Naopak informace mají být zpřístupňovány bez zřetele na médium. 
 4. Měla by být zajištěna včasnost zveřejnění a zpřístupnění informací. Vlády mají 
přizpůsobovat techniku zveřejňování tak, aby informace vyly veřejnosti přístupné v 
potřebném čase, ať již z hlediska aktuálnosti nebo v patřičné časové retrospektivě. 



 5. Měla by být vyloučena monopolizace ve zpřístupňování veřejných informací. Žádná 
organizace, veřejná nebo soukromá, nesmí získat výhradní právo zpracovávat a šířit 
informace vyplývající z činnosti vlád. 
 6. Přístup k zaznamenaným veřejným vládním informacím má být zcela neomezený. Ani 
elektronické formy ukládání a šíření informací by neměly pro občany znamenat jakékoli 
omezující podmínky v jejich získání. 
 7. Poplatky za zpřístupňování informací vyplývající z činnosti vlád a správních orgánů 
různých úrovní nemají přesáhnout míru únosnou pro možnosti občana. 
 
Elektronizace americké demokracie 
Základem předvolební kampaně dvojice příštího prezidenta Williama Clintona a 
viceprezidenta Alberta Gorea – demokratizace občanského přístupu k internetu 
Před volebním rokem 1992 se Gore jako senátor zasadil v Kongresu o přijetí pětiletého 
plánu výstavby americké informační superdálnice s rozpočtem 5 miliard dolarů – (Albert 
Gore Jr. pokračoval v rodinné tradici: jeho otec, také senátor, Albert Gore senior, stál v 
čele grandiózního projektu silničních "superdálnic" v 50. letech -  na světě nevídané sítě 
transkontinentálních "superhighways" 
 Clintonova prezidentská kampaň celá vedena souběžně na internetu s plnými texty 
programu i projevů na internetovém serveru CompuServe 
Zveřejněna adresa schránky elektronické pošty ve znění clinton-info@campaign92.org  
Al Gore vyřizoval už 90% své pošty prostřednictvím internetového e-mailu 
Až v únoru roce 1994 švédský ministerský předseda Carl Bildt po e-mailu dopisy v 
diplomatickém protokolu s Clintonem 
8. července 1993 podepsal prezident Clinton "GPO Access" 
V září 1993 na US Departement of Commerce iniciována agenda "The president's 
Information Infrastructure Task Force" 
V roce 1993 prohlášení: "Technologie pro Americký hospodářský vzrůst: nový směr 
budování ekonomické síly" a  založena vládní agenda Information Infrastructure Task 
Force s realizačním plánem NII (National Information Infrastructure) 
Páteřní síť této informační infrastruktury tvořily klastry průmyslových podniků 
angažovaných ve výrobě výpočetní techniky a ve vývoji software: 

- Jihozápadní pobřeží USA (Apple, Intel) 
- Severozápadní pobřeží (Microsoft) 
- Východní pobřeží (IBM) 
- Texas (Compaq) 

Pro občany USA zveřejnila další adresa ve tvaru publications@whitehouse.gov 
Od roku 1995 projekt ACE (Americans Communicating Electronically) (sdělení občana 
se potvrdí a následuje jeho vyhodnocování příslušnými úředníky, na odpovědích se 
výjimečně podíleli také viceprezident či prezident 
V roce 1995 přepsán zákon známý pod zkratkou PRA (Paperwork Reduction Act) z 80. let 
a nově důrazně podpořil tendence "paperless society" a "paperless office". Hlavním 



autorem viceprezident Gore, který zákon zdůvodnil předpokladem získání následujících 
předností a racionalizačních opatření: 
 a) zkvalitnění informovanosti občanů o práci federální vlády a také administrativ 
jednotlivých amerických států, 
 b) snížení nákladnosti celé sféry tvorby, zpracování a šíření informací generovaných z 
aktivit vlády USA, 
 c) zvýšení vlivu informovanosti amerických občanů na zkvalitnění jejich občanského 
života, 
 d) harmonizace informačních aktivit a v jejich rámci také technologických a metodických 
postupů informování občanů elektronickými formami zpřístupňování informací, 
 e) možnost urychlení procesu informování jak v rámci státní administrativy, tak v rámci 
komunikace občan - stát, 
 f) zákonná ochrana procesů sběru, zpracování a šíření údajů o občanu, s nimiž státní 
administrativa pracuje, 
 g) co nejširší osvojení metod práce s vyspělou počítačovou a telekomunikační technologií 
jak u státních úředníků, tak v občanské společnosti, 
 h) zvýšení odpovědnosti vládních úřadů vůči občanům za zákonnost zacházení s 
informacemi. 
Gore se odvolával na francouzského filozofa Pierra Theilharda de Chardina, který už ve 
30. letech předznamenal v úvahách o konsekvencích vývoje lidstva to, čemu dnes říkáme 
"globální informační společnost": „Člověk má globalizační tendenci v genech…"svět 
myšlenek a informací nemusí být náhradou za hmotný svět, ale jen jeho vyšším stupněm" - 
výraz "noosféra"  
 
Projekt Globální informační infrastruktury 
zahajovací projev, který pronesl viceprezident Albert Gore na Konference ITU 
(International Telecommunication Union) v březnu roku 1994 v Buenos Aires –zahajovací 
projev Al Gore: „Ať na minimum zmizí zábrany v přístupu obyvatelstva všech zemí a 
kontinentů k tomu, co dnes latentně existuje jako všelidské poznání, avšak skrývá se pouze 
pro malé procento privilegovaných v knihovnách, archivech a kancelářích nejrůznějších 
vládních i nevládních institucí“. Toto poznání by mělo být volně přístupné ve formě 
elektronických knihoven, spojených celosvětovou veřejnou telekomunikační a počítačovou 
sítí do jakési virtuální knihovny, fungující opět jako propojená síť 
Projekt nazván Globální informační infrastruktura a který se stal celosvětově proslulým 
pod zkráceným označením jako GII 
GII založena na pěti základních principech, a to: 
 1) podpora investic v soukromém sektoru, 
 2) podpora prostředí pro konkurenci a hospodářskou soutěž, 
 3) umožnění přístupu k sítím a informačním zdrojům všem  uživatelům, 
 4) vytvoření takového legislativního prostředí, které by  dokázalo udržet krok s prudkým 
rozvojem technologií, 
 5) vytvoření univerzálních informačních služeb. 



Al Gore: „Informace je něco, co se neprodává, ale sdílí.“ Citoval výrok prezidenta USA 
Thomase Jeffersona, který informaci přirovnal k osvětlujícímu plameni. 
 Al Gore končil tento významný projev slovy: "Prezident a já voláme vládu k pozitivní 
spolupráci, aby se v USA terminálové stanice pro občany rozšířily do každé učebny, 
knihovny, nemocnice a kliniky už do konce tohoto století. Chtěl bych důrazně požádat, aby 
tato konference přijala do programu svého jednání a také za své poslání ukázat, jakým 
způsobem může být dosaženo, aby každá škola a každá knihovna v každé zemi na světě 
mohla být připojena k Internetu, největší světové počítačové síti, aby se vytvořila Globální 
digitální knihovna".  
Přijata "Buenos Airesská deklarace": zásada, formulovaná do sekvence: "soukromé 
investice ...soutěžení ...pružnost ...otevřený přístup ...univerzální služby" 

Tehdejší negativa GII: 
- jazyková dostupnost informačních a jiných zdrojů všeobecně přístupných na 

internetu, 
- chaos a nestabilita existence různých elektronických dokumentů a dalších, tzv. 

"digitálních objektů" na internetu, 
- obtížně řešitelné legislativní problémy způsobené volným šířením čehokoli na 

celosvětové počítačové síti, 
- jistá nevraživost při bezprostředním, neregulovaném stýkání různých kultur, 
- další dělení světa na "informačně bohaté" a "informačně chudé" civilizace, 
- problémy ochrany duševního vlastnictví, 
- dosud nezvládnuté ochranné prostředky před zločinnými akty ničení všeho, co se na 

internetu prezentuje, i nástrojů těchto prezentací či přístupových cest k 
informačnímu bohatství sítě, 

- otázka důvěryhodnosti informací, které mohou být bez zábran a garancí globálně 
šířeny, 

- tzv. "životnost" elektronických dokumentů na síti, která, jak ukazují poslední 
výzkumy, se spíše snižuje, než aby se zvětšovala, 

- stále ještě dostatečnou rychlostí nerostoucí všeobecná "počítačová gramotnost" 
obyvatelstva, a to i v průmyslově vyspělých zemích. 

V roce 1995 v Kongresu implementován nový systém elektronické podpory oficiálních 
jednání zejména v legislativních záležitostech,  symbolicky nazván  po prezidentu Thomasi 
Jeffersonovi THOMAS V červnu 1996 otiskl v New York Times článek podporující právě 
veřejné knihovny jako ta pravá centra přispívající ke vzdělanosti národa 
V roce 1996 zákon uvolňující zcela veškerý podnikatelský prostor ve všech druzích a 
technologiích dálkového přenosu dat "Telecoms Act" - totální liberalizace soukromého 
podnikání všech subjektů, které se podílely na trhu telekomunikačních služeb                       
Následně vydána novela k FOIA - EFOIA 
V polovině roku 1997 vydal Clinton „Poselství uživatelům internetu“: výzva k přípravě 
vstupu světa do "elektronického věku", a to v konkrétních devíti hospodářských oblastech: 
 1) cla a daně, 
 2) ochrana duševního vlastnictví, 



 3) ochrana osobních dat související s ochranou soukromí  občana, 
 4) vytváření elektronických platebních systémů, 
 5) zavedení jednotného obchodního kódu pro účely globálního  rozšíření e-commerce, 
 6) ochrana bezpečnosti komunikace na internetu, 
 7) stálý rozvoj telekomunikační infrastruktury, 
 8) stálý rozvoj informačních technologií, 
 9) všeobecné respektování technických norem a standardů. 
 V roce 1998 první využití elektronického podpisu na nejvyšší vládní úrovni v mezinárodní 
politice – elektronicky podepsána dohoda o podpoře obchodu mezi USA a Irskem mezi 
prezidentem Clintonem a irským ministerským předsedou Achernem. 
V prosinci 1999 Clinton: dvě memoranda 
Pro popularizaci nové informační politiky USA trend "elektronická vláda"a současně 
"elektronická společnost" 
 Pojem "elektronické vlády" se stal také významnou složkou nové prezidentské volební 
kampaně Alberta Gorea v roce 2000, když po osmi letech končil v prezidentské funkci Bill 
Clinton 
Nový americký prezident, George William Bush, se k otázkám informatizace zřetelně 
nevyjadřoval 
V roce 2001 vytvořena PMA (President’s Management Agenda) s tzv. klíčovými směry: 

1. orientace na občana a decentralizace byrokracie 
2. orientace na výsledky s měřitelným zlepšením informačních služeb pro občany 
3. tržní základy, ale vládní podpora implementace inovací 

Pod vlivem „11. září“ vydán v roce 2001 Executive Order 13233 omezující přístup 
k záznamům o činnosti bývalých prezidentů USA a odejímající část dosavadních pravomocí 
vládních archivářů 
V roce 2002 chválen zákon „The E-government Act of 2000“ kodifikující činnost OMB 
(Office for Management and Budget) ve čtyřech směrech: 

1. zřídit speciální úřad pro e-government s předsedou jmenovaným prezidentem 
2. autorizace iniciativ typu E-rulemaking, E-records Management, E-disaster 

Management a zřízení portálu FirstGov.Gov   
3. rozvinout dialog vlády s občany po internetu 
4. založit fond pro rozvoj e-governmentu na OMB 

V témže roce Kongresové knihovně vydán příkaz zřídit „Online National Library“ a vydán 
CIPA (Childrens Internet Protection Act) 
V roce 2003 zřízen vládní výbor „QuickSilver Task Force“ s úkoly: 

- zlepšit koordinaci mezi vládními úřad v rámci e-governmentu 
- odstraňovat „provinčnost prosazování místních zájmů při financování 
- financování z více zdrojů 
- zkvalitnit komunikaci mezi OMB a Bílým domem 



V roce 2006 vydán Bushův pokyn ke sloučení  NCLIS (National Commission on Library 
and Information Science) a IML (Institute for Museums and Libraries) s realizací do 
roku 2008 
V roce 2007 portál FirstGov.Gov přejmenován na USA.gov a podřízen Úřadu pro správu 
všeobecných služeb GSA (General Service Administration) a vytvořen portál GSA.gov 
Na konci roku 2007 schválen „OPEN Government Act of 2007“ podporující EFOIA 
s některými novelizacemi 
 
Současnost informační politiky USA: 
Barack Husein Obama od roku 2008: nová, intenzívní informatizace státní správy i 
občanského života USA 
Pro vztah k ICT přezdíván jako „TechPresident“ 
3 technologické pilíře: 

1. ochrana otevřeného internetu 
2. zásadní modernizace informační infrastruktury 
3. zvýšení konkurenceschopnosti americké vědy a techniky 
4. Volební kampaň už s využitím YouTube 

V listopadu 2008 vyhlásil Obama prostřednictvím Web Managers Council program 
„Putting Citizens First: Teans Forming Online Government“ s důrazem na prohlubování 
informační gramotnosti od školních let 
Prezident má vlastní schránky na Facebooku a prohlásil: „Facebook může být dobrým 
sluhou, ale také zlým pánem“ 
21.1.2009 2 memoranda prezidenta: 

1. Memorandum k eFOIA (ve smyslu větší otevřenosti úřadů k občanům) 
2. Memorandum k transparentnosti vlády USA 

týž den: Executive Order 13489 k vyšší otevřenosti prezidentské agendy vč. 
viceprezidentského úřadu (John Biden) 
V roce 2009 byla vyhlášena nová funkce Bílého domu: CTO (Cheef Technology Officer)  
Hlavní úkoly: vytvářet nová pracovní místa s pomocí ICT  a pro Bílý dům a vládní orgány 
zajišťovat bezpečnost IS 
1. CTO: Annest Paul Chipra schválený Senátem 7.8.2009 (mezi 10 kandidáty byli údajně 
např. viceprezident Google Vint Cerf a Bill Gates 
2.3.2009 vyhlášen jako “Reed Across America Day“ 
Od 5.3.2009 ustanoven CIO (Cheef Information Officer) Bílého domu – Viver Kundra – 
řídí politiku a ekonomiku prezidentského úřadu v ICT a IS 
1.10.2009: „National Cybersecurity Awareness Month“ –9.12.2009: „Informed P2P User 
Act“ - povinnost prodejců SW upozornit zákazníka na rizika „peer-topeer“ 
29.12.2009: Executive Order (nařízení prezidenta) k vydání „Classified National Security 
Information“ = jednotná klasifikace skutečností, jejichž prozrazení (speciálně v prostředí 
elektronických systémů a služeb) ohrožuje bezpečnost Spojených států 



Ale: 21.1.2010 Nejvyšší soud USA v kauze „Citizens United versus Federal Election 
Commission“ rozhodl ve prospěch zrušení federálního zákona zakazujícího korporacím 
využívat své prostředky k financování těch forem komunikace informací, jejichž cílem je 
vedení kampaně pro nebo proti nějakému kandidátu ve volbách. Jde tak o otevřené 
financování podpory vedení předvolební kampaně ve prospěch kandidátů, kteří mají důvěru 
korporací… 

 
 
 
 

 

XXX 
 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ PRÁVO 
 
Základ:  

A. Listina základních práv a svobod (OSN 1948, ústavní zákon ČR č. 
23/1991 Sb.) 

B. Listina základních práv EU (Směrnice č. 2007/C300/1)  
Významné články „Listiny OSN“: 

čl. 10, odst. 3: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“ 

čl.13: „Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a 
záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou a nebo jiným způsobem, 
s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv 
podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobný zařízením“ 

čl. 17, odst. 1: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“ 
 odst. 2: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 

obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a 
informace bez ohledu na hranice státu“ 

 odst. 3: „Cenzura je nepřípustná“ 
 odst. 4: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit 

zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod 
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“ 

 odst. 5: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny 
přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví 
zákon. 



čl. 25, odst. 1: „Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se 
zabezpečuje právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyce a sdružovat se 
v národnostních sdruženích“ 

čl. 35, odst. 2: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního 
prostředí a přírodních zdrojů“ 
 
ROZDĚLENÍ - 3 větve: 
!

1. Právo podporující šíření informací 
a)  svoboda slova („Listina OSN“ čl. 17, odst. 3, „Listina EU“ hlava II, čl. 

11) 
b) svobodný přístup k informacím („Listina OSN“ čl.17, odst. 1-5, čl. 25, 

odst.1, čl. 35, odst.2) 
2. Právo na ochranu před šířením informací 

a) ochrana tajemství právnických osob  
b) ochrana osobních údajů („Listina“ čl. 10, čl.13, „Listina EU“ hlava II, čl. 

8)   
3. Právo na ochranu duševního vlastnictví 

a) ochrana autorských práv („Listina EU“ hlava II, čl. 17)   
b) ochrana průmyslového vlastnictví („Listina EU“ hlava II, čl. 17)   

 
 
1. větev informačního práva:   

SVOBODA SLOVA 
 
Mediální prostor: „tiskové zákony“ aj. zákony o médiích 
ČR: zákon č. 46/2000 Sb. „o právech a povinnostech při  vdávání periodického tisku…“ 
1970: Rezoluce a Doporučení Rady Evropy č. 428  „o masových médiích a lidských 
právech“ 
 
 
 
 
 

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 
 
 

Historie 
Nejstarší zákon: 1766 ve Švédsku 
1789: Deklarace práv člověka a občana (důsledek Velké francouzské revoluce)  
1791: vytvořen První dodatek Ústavy Spojených států amerických - zakazuje vydávání 
zákonů, které omezují svobodu tisku a slova  
1867 první zákon v Českých zemích v tzv. Prosincové ústavě Rakouska-Uherska  
1966 začátek moderní legislativy: USA - Freedom of Information Act (FOIA) 

 (Francie 1978,  Kanada, Austrálie a Nový Zélandu 1982, Nizozemí 1991, ze zemí 
bývalého sovětského bloku první Maďarsko –1992) 
1981: Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (81) 19 „o přístupu k informacím 
uchovávaným státními orgány“ 



Základní principy: 
• každá osoba členského státu EU má právo na požádání obdržet informace 

uchovávané státními orgány 
• musí být zajištěna taková opatření, aby byl přístup k informacím zajištěn 
• přístup k informacím má být uplatňován na principu rovnosti 
• informace mají být poskytnuty v přiměřené lhůtě 
• veřejný orgán, který odmítá přístup k informacím, musí sdělit důvody, na 

základě kterých odmítá poskytnout informace 
• zamítnutí žádosti musí být přezkoumatelné 
• omezení slouží k ochraně legitimních veřejných zájmů, k ochraně soukromí a 

soukromých zájmů 
• přístup k informacím se nevztahuje na zákonodárce a soudní orgány 

1982: „Doporučení“ potvrzeno „Deklarací o svobodě projevu a informací“ 
1997: „Amsterodamská smlouva“ (zajišťuje fyzickým a právnickým osobám přístup 
k dokumentům EU)  
2000: Charta základních práv EU 
2005: Cancúnská deklarace z Mexika (přístup k informacím jako základní lidské právo, 
které má v zemi zaručovat mimo jiné i speciální ombudsman) 
2006 Manchesterská deklarace o svobodě informací (prohlášena při příležitosti setkání 
organizací občanských společností na 4. mezinárodní konferenci Informačních komisařů 
-zdůrazněno, že i když se dnes na svobodný přístup k informacím mnohdy pohlíží jako 
na ohrožení národní bezpečnosti, je přístup k informacím zásadní pro ochranu lidských 
práv a přispívá k sociální stabilitě) 
 
Základní zásady, na nichž  je moderní legislativa ke svobodném přístupu k informacím 
postavena: 

• posílení zásady publicity veřejné správy, oslabení historicky překonaného principu 
diskrétnosti (důvěrnosti, uzavřenosti), 

•  na informace má právo každá osoba (fyzická, právnická či osoba bez státního 
občanství), 

•  mohou žádat také cizinci i cizozemské právnické osoby, 
• není nutné uvádět důvod žádosti o informaci,  
• zásada generální použitelnosti – týká se všech veřejnoprávních subjektů i subjektů 

soukromých, které plní funkci správního úřadu či pracují s veřejnými prostředky, 
• zásada přiměřenosti – poplatek za poskytnutí informací nesmí být nepřiměřený práci 

a času, který povinný subjekt na získání informace vynaložil, 
• zásada primární publicity (veřejnosti) informací a z toho vyplívající povinnost 
• považovat prvotně informaci za poskytnutelnou, 
• zásada konkrétního zákonného důvodu – odepírání přístupu pouze ex lege 
• zásada předvídatelného důvodu, což přirozeně posiluje právní jistotu žadatelů o 

informace 
• zásada řádného odůvodňování – konkrétní a jasné zdůvodnění odepření poskytnutí 

informace, 
• parciální odepření – odepření části informace nesmí být důvodem pro odepření 

zůstatkové (nezávadné) části informace, 
• přezkoumatelnost – po odepření přístupu k informaci je možné podat opravný 

prostředek, popřípadě následně je rozhodnutí povinného subjektu přezkoumatelné 
soudem. 

 



 
Česká legislativa 
Historie: 

V období vzniku První republiky v zákonech stanovena svoboda projevu, zejména tisku 
a vylučovala se cenzura, zajišťovala se svoboda vědeckého bádání a šíření jeho výsledků. 
Garantováno v Ústavě z roku 1920 

Po Mnichovské dohodě roku 1938 přestala ústava zcela platit.  
Po 2. světové válce - obnovení Československa a ústavního a právního řádu v duchu 

První republiky. Do roku 1948 platila i prvorepubliková ústava z roku 1920. 
Po Únoru 1948 období komunistické vlády. Zákony a nařízení omezovaly svobodu 

projevu a tisku pod hrozbou nejrůznějších sankcí.  
 Po Listopadu 1989 – zásadní změny v ústavě a úprava právních norem.  

     1991 do ústavního pořádku Československé republiky převzata Listina základních práv 
a svobod. Listina předpokládá, že bude přijata obecná zákonná úprava svobody informací a 
informačních povinností. Tento dovětek nebyl řadu let realizován, což způsobovalo 
problematickou aplikaci celého ustanovení. 

1998 Senát předložil Poslanecké sněmovně první návrh zákona o svobodném přístupu 
k informacím (poslanecká iniciativa Žantovského a Kužílka). Zákon schválen o rok 
později. 
 

Současnost: 
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím… 
Hlavní cíl zákona: zajistit vymahatelnost informací od správních orgánů, boj proti 
byrokracii, korupci a zneužívání moci 
Hlavní zásady: definují se povinné subjekty, které mají povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti. Jedná se o:  

• státní orgány,  
• územní samosprávné celky a jejich orgány,  
• veřejné instituce,  
• veřejnoprávní korporace (např. Česká lékařská komora),  
• některé fyzické osoby pověřené výkonem veřejné moci (např. rektor 

univerzity, soudní exekutor),  
• některé právnické osoby nadané výkonem veřejné moci (např. Všeobecná 

zdravotní pojišťovna, Burza cenných papírů)  a  
• jiné orgány pokud rozhodují o právech a povinnostech třetích osob v oblasti 

veřejné správy.  
 

Nevztahuje se: na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového 
vlastnictví (např. užitné vzory, ochranné známky apod.) a na poskytování názorů, 
budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací 
Žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá informace  
Informace je jakýkoliv obsah nebo jeho část ať už v jakékoliv podobě (písemné, 
elektronické, obrazové, zvukové apod.), ale ne počítačový program.  
Upřednostněny jsou informace v elektronické podobě 
Povinné subjekty mají povinnost aktivně zveřejňovat informace o sobě jako např. důvod 
a způsob svého založení, organizační strukturu, postup podání a vyřizování žádostí či 
stížností, přehled nejdůležitějších předpisů, jimiž se řídí, ceníky za poskytování 
informací, výroční zprávy apod. Předpisy mají být k dispozici k nahlédnutí a 
okopírování a mají být zveřejněny na internetu 



 
 
Povinný subjekt neposkytuje informace, které:  

- jsou v souladu s právními předpisy považovány za informace utajované,  
- týkají se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 

údaje, 
- obchodní tajemství,  
- informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,  
- výlučně vnitřní pokyny a personální předpisy organizace, 
- nové informace vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného subjektu,  
- o probíhajícím trestním řízení,  
- o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků,  
- o plnění zpravodajských služeb,  
- o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího 

kontrolního úřadu, 
- informace, které jsou předmětem ochrany dle autorského práva.  

 
Povinný subjekt každopádně musí poskytnout informaci do 15 dnů a uvést doprovodnou 
informaci, tj. důvod odepření poskytnutí informace 
Žádost o poskytnutí informace se podává buď ústně nebo písemně (ať už v papírové 
nebo elektronické podobě) 
Povinné subjekty jsou oprávněny žádat úhradu ve výši nákladů na pořízení kopií, 
opatřením technických nosičů dat, s odesláním informací žadateli a za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací. 
Žadatel musí být o úhradě za poskytnutí informace předem obeznámen 
Nařízením vlády ČR č. 304/2001 uloženy orgánům veřejné moci zřídit elektronické 
podatelny 

 
- V roce 2006 vydána Vyhláška č. 442/2006 o struktuře informací zveřejňovaných 

o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvádí povinné 
položky do struktury informací o povinném subjektu:  

 
 
 

č. 

 
 

Název položky a komentář k obsahu 

 
Uvozovací text, 

poznámka 
k zobrazování 

 
1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Oficiální název 

2. 
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně 
podmínek a principů, za kterých provozuje svoji 
činnost. 

Důvod a způsob 
založení 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura 

4. 

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, 
oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud 
existuje) 
a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), 
jiné možné spojení. 

Kontaktní spojení 



5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající 
platby od veřejnosti. 

Případné platby můžete 
poukázat: 

6. Identifikační číslo organizace (IČO). IČO 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). DIČ 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a 
zveřejnění výkazů za uplynulý rok. 

Rozpočet v tomto 
a předchozím roce: 

9. 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. 
Jako jedna z možností podání žádosti o informace se 
doporučuje použití elektronického formuláře. Pro 
potřebu podání žádosti o informace nemusí být 
aplikován elektronický podpis. 

Žádosti o informace 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, 
podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. 

Příjem žádostí a dalších 
podání 

11. 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný 
prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to 
včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v 
této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis 
postupů 
a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto 
činnostech. 

Opravné prostředky 

12. 

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze 
takový formulář získat. 
Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem. 

Formuláře 

13. 

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) 
(viz dále tab. Osnova popisu postupu). 
Doporučuje se umístit do této části informací aktivní 
odkaz na popisy postupů (návody pro řešení 
nejrůznějších životních situací). 

Návody pro řešení 
nejrůznějších životních 
situací * 

14. 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž 
povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které 
stanovují právo žádat informace a které upravují 
další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, 
a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy 
poskytnuty k nahlédnutí. 
Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy 
zřídit aktivní odkazy. 

Nejdůležitější předpisy 
 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za 
poskytování informací 

16. 

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí 
kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti 
poskytování informací. 
Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno 
přístupné, například v archivu dokumentů. 

Výroční zpráva podle 
zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Novelizace zákona č. 106/1999 Sb. 



Poslední úprava pochází z roku 2006 jako zákon č. 61/2006 Sb., který mění zákon č. 
106/1999 Sb., zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon), zákon č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
Důvodem potřeba zakotvit do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu 
a rady 2003/98/ES o opakovaném použití  informací veřejného sektoru 
Směrnice udává minimální požadavky ohledně poskytování informací veřejnou správou 
široké veřejnosti, které má být spravedlivé, průhledné a nediskriminační.  

 
 

!
!
!
2. větev informačního práva:   

 
OCHRANA TAJEMSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB 

 
Zákon č. 412/2005 Sb., „o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti“  
účinnost:  1.1. 2006 (jde o novelu zákona č. 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností) 
Základní pojmy 
„Utajovaná informace“ je informace v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoli nosiči, 
je jako utajovaná označena (v souladu s tímto zákonem), jejíž vyzrazení nebo zneužití může 
způsobit újmu zájmům ČR, nebo může být pro tento zájem nevýhodná, a která je uvedena 
v Seznamu utajovaných informací (ten vydává Národní bezpečnostní úřad) 
„Zájem ČR“ je zachování její celistvosti, svrchovanosti v územní celistvosti, zajištění 
vnitřního pořádku a bezpečnosti mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a 
ochrana života a zdraví fyzických osob 
„Porušení povinností při ochraně utajovaných informací“ je porušení povinností 
uložených v tomto zákoně 
„Cizí moc“ je cizí stát nebo jeho orgán anebo nadnárodní nebo mezinárodní organizace 
nebo její orgán 
„Bezpečnostní standard“ je utajovaný soubor pravidel, v němž se stanoví postupy, technika 
řešení, bezpečnostní parametry a organizační opatření pro zajištění nejmenší možné míry 
porušení ochrany utajovaných informací  
„Odpovědná osoba“ je pro účely tohoto zákona ten, kdo stojí v čele příslušného správního, 
samosprávného nebo jiného úřadu nebo právnické osoby 
 
Klasifikace stupňů utajení 
PT (přísně tajné) -  vyzrazení nebo zneužití těchto informací může způsobit mimořádně 
závažnou újmu zájmům ČR 
T (tajné) -  vyzrazení nebo zneužití těchto informací může způsobit závažnou újmu zájmům 
ČR 
D (důvěrné) -  vyzrazení nebo zneužití těchto informací může způsobit újmu zájmům ČR 
V (vyhrazené) -  vyzrazení nebo zneužití těchto informací je nevýhodné pro zájmy ČR 
 
Oblasti ochrany utajovaných informací 
Personální bezpečnost = výběr osob s přístupem k UI 
Průmyslové bezpečnost = podmínky pro přístup podnikatelů k utajovaným informacím 
Administrativní bezpečnost = oprávnění k přijímání, evidenci, zpracování a odesílání, 
skartaci, archivaci, přepravě a jiným způsobům nakládání s utajovanými informacemi 



Fyzická bezpečnost = schopnost neoprávněným osobám zabránit či ztížit přístup 
k utajovaným informacím 
Kryptografická ochrana = systém opatření na ochranu utajovaných informací s použitím 
kryptografických metod 
 
Způsobilost osob k nakládání s UI ověřuje NBÚ = „Osvědčení o…“ 
Vždy je významné datum vydání: PT = 5 let, T = 7 let,  D = 9 let 
 
 
 

 
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
(„Listina“ čl. 10, čl.13, „Listina EU“ hlava II, čl. 8) 

 
 
První historický záznam problému:  
Američtí právníci S.D. Waren a L.D. Brendeis v časopisu Harward Law Resources článek 
The right to privacy 
 
Základní pojmy 
Ochrana osobních údajů, resp. ochrana osobních dat - v právním smyslu - soubor práv a 
povinností, které se vztahují ke zpracování informací (údajů, dat) o fyzických osobách 

Osobní údaje, resp. osobní data, jsou jakékoli informace, které se vztahují ke konkrétní 
fyzické osobě, na jejichž základě je konkrétní fyzická osoba určena nebo určena může být  

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, se stává subjektem údajů 

Osoba je určena či určitelná, pokud pomocí jednoho či více osobních údajů lze určit její 
identitu (např. fotografie, soubor údajů, jako jméno, adresa aj.). Vždy jde o spojení 
jména, příjmení a adresy bydliště, protože na jejich základě lze vždy fyzickou osobu 
identifikovat. V případě shody jména a bydliště ještě datum narození 

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně chránit používání osobních údajů 
jiných lidí, jejím jediným deklarovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a 
zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům. Pro takové legální a 
legitimní využívání osobních údajů se v prostředí mezinárodních organizací používá 
pojem „volný tok“, obvykle ve spojení s tokem přes hranice státu. 

Zvláště se střeží ochrana „citlivých“ osobních údajů. Jsou to zejména: 

- o původu  
o národnostním 
o rasovém 
o etnickém 

- o politických postojích 
- o členství ve stranách, hnutích, odborech a jiných zaměstnaneckých organizacích 



- o přesvědčení 
o náboženském 
o filozofickém 
o ideologickém 

- o zdraví 
- o sexuálním životě, sexuální orientaci 
- o trestné činnosti 

Vždy musí být zdůvodněno, za jakým účelem jsou které osobní údaje v daném systému 
vedeny 

Vždy musí být určeny dva typy nezávislých orgánů s celostátní působností: 

1. řídící (controler) 
2. kontrolní (supervisory autority) 

 
       Historie 

 
Moderní principy ochrany osobních údajů byly poprvé vyjádřeny v Pravidlech pro 
ochranu soukromí a přeshraniční toky osobních údajů (Guidelines on the Protection of 
Privacy and Transborder Flows of Personal Data), Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 1980. Na jejich základě vznikly dva základní evropské 
dokumenty: 

• Rada Evropy: Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat (Convention for the Protection of 
Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data – ETS 
108) – přijata 28. ledna 1981 a  vstoupila v platnost 1. října 1985  

• EU: Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995 o 
ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů 

• EU: direktiva ze dne 15.10.1998 . firmám zákaz nakládat s osobními údaji 
svých zákazníků způsobem, s nímž nejsou srozuměni  

 
Jménem České republiky byla Úmluva č. 108 na ochranu osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních údajů podepsána ve Štrasburku 8. září 2000 a 
pověřeným úřadem se stal Úřad pro ochranu osobních údajů (viz dále). 
V březnu 2007 vydala Evropská komise následující Sdělení o pokračování pracovního 
programu pro lepší provádění směrnice o ochraně osobních údajů: „Směrnice 95/46/ES  
představuje historický mezník v oblasti práva na ochranu osobních údajů, které je 
základním lidským právem a jehož základy byly položeny Úmluvou Rady Evropy 108. Podle 
článku 33 směrnice dospěla Komise ve své první zprávě o jejím provádění k závěru, že 
ačkoli nejsou potřebné legislativní změny a mnoho práce již bylo vykonáno, existuje ještě 
značný prostor pro zlepšení provádění směrnice“.   
V EU byla vytvořena Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů v telekomunikacích (Article 29 Working Party). Cíli této 
Pracovní skupiny jsou:  

- posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování vnitrostátních předpisů 
přijatých k provedení této Směrnice s cílem přispívat k jejímu jednotnému 
uplatňování,  



- zaujímat pro Komisi stanovisko o úrovni ochrany ve Společenství a ve třetích 
zemích,  

- poskytovat Komisi poradenství o všech návrzích změn této Směrnice, o všech 
návrzích doplňujících nebo zvláštních opatřeních, která by měla být přijata pro 
ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, jakož i o všech ostatních návrzích opatření ve Společenství, která mají vliv 
na tato práva a svobody,  

- zaujmout stanovisko ke kodexům chování vypracovaným na úrovni Společenství.  
 
 
 
Česká legislativa 
 
Nejprve: zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
Východiskem Úmluva č. 108 na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování 
osobních údajů. Nebyly však stanoveny žádné správně právní sankce za jeho porušování a 
zbývala jen ochrana soudní cestou. Odmítány byly i snahy o zřízení zvláštního nezávislého 
orgánu, který by na dodržování povinností, které zákon ukládal, dohlížel (včetně registrace 
informačních systémů s osobními údaji) - ač zřízení takového orgánu zákon předpokládal. 
Projekt na zřízení takového orgánu, vypsaný v roce 1993, byl jako nepřijatelný odmítnut.  
 
V roce 2000 - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů. 
K 1. červnu 2000 zřízen nezávislý orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jemuž jsou 
svěřeny kompetence ústředního správního úřadu Vykonává působnost dozorového úřadu 
pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí 
právního řádu.Úřad začal vykonávat svou činnost od září roku 2000.  
Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní údaje (osobní data) jiných lidí, tj. tzv. 
správce nebo zpracovatele osobních údajů a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a 
zpracovatele zpracovávají, tj. tzv. subjekty údajů 
Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především 
povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva 
Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají:  

• státní orgány,  
• orgány územní samosprávy,  
• jiné orgány veřejné moci a  
• fyzické a právnické osoby.  

Zákon se nevztahuje na:  
• zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní 

potřebu, 
• nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud nejsou dále zpracovávány,  
• některé další výjimky. 

Zpracování osobních údajů zákon definuje jako: jakékoli operace nebo soustavu operací, 
které správce, tzn. subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů nebo 
zpracovatel, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem, 
zpracovává osobní údaje, a to automatizovaně nebo jinými prostředky  



Subjektem osobních údajů může být i cizinec, ne právnická osoba.  

Rodné číslo od 1. dubna 2004 už nepatří mezi určující nechráněné údaje 
 
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména:  

• shromažďování,  
• ukládání na nosiče informací,  
• zpřístupňování,  
• úprava nebo pozměňování,  
• vyhledávání,  
• používání,  
• předávání,  
• šíření,  
• zveřejňování,  
• uchovávání,  
• výměna,  
• třídění nebo kombinování,  
• blokování a  
• likvidace 

 
Základní pravidlo: správce provádí zpracování a odpovídá za něj a může zpracovávat 
osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat 
pouze v konkrétně stanovených případech (např. statistické a vědecké účely). Souhlas ke 
zpracování musí dát subjekt údajů písemně. Souhlas musí také zahrnovat určení období, 
na které je dáván. 
Správce je povinen včas a řádně subjekt údajů informovat o tom, že o něm shromažďuje 
údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo je bude dále zpracovávat a pro jaký účel a 
komu mohou být zpřístupněny či komu jsou údaje určeny.  
Dále je povinen tuto skutečnost oznámit písemně ÚOOÚ před začátkem zpracovávání 
osobních údajů.  
Úřad je povinen do 30 dnů od doručení oznámení oznamovateli sdělit, že jeho oznámení 
registruje, nebo vydat rozhodnutí o tom, že zpracování osobních údajů nepovolí. Jestliže 
Úřad ve 30 denní lhůtě oznamovateli nesdělí, že oznámení zaregistroval, ani nevydá 
rozhodnutí, má se za to, že oznámení zaregistroval, a oznamovatel tedy může zahájit 
zpracování osobních údajů. 
Úřad dále: 

• provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem 
• přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona 
• vede registr povolených zpracování osobních údajů 
• projednává přestupky a jiné správní delikty 
• uděluje pokuty podle zákona apod. 



V čele ÚOOÚ předseda – jmenován prezidentem republiky na návrh Senátu ČR na 5 let 
Nezávislost ÚOOÚ zaručuje také 8 inspektorů – jmenováni prezidentem republiky na návrh 
Senátu ČR na 10 let  
Úřad může uložit za porušení některých ustanovení zákona pokutu ve výši až 10.000.000 
Kč a v některých případech i pokutu ve výši 20.000.000 Kč.  
Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností na ochranu jeho osobních údajů 
třetí osobou, má právo obrátit se na Úřad s žádostí o zajištění opatření k nápravě.  
Subjekt údajů může požadovat: 

• aby se správce či zpracovatel zdržel závadného jednání a odstranil vzniklý stav a 
poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění  

• aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby 
byly pravdivé a přesné  

• aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány  
• zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou 

důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména 

Zákon 101/2000 Sb. novelizován zákonem č. 432 z roku 2004 – zejména aplikace 
legislativy EU o pohybu dat v Unii: správce dat se sídlem v jiném státu než subjekt údajů 
musí při práci s jeho osobními údaji postupovat v souladu se zákonem země subjektu dat.  

Dále ÚOOÚ zřídil databázi Registr zpracování osobních údajů veřejně dostupnou na 
internetu 

2009 ÚOOÚ vydal „Balíček nástrojů k ochraně OÚ“, obsahující: 

1) „Klíč“ k ochraně OÚ (umožňuje popisovat účel, prostředky, 
způsob jejich zpracovávání, kategorie subjektů údajů, jejich zdroje 
a údaje, které má správce OÚ vytvářet pro kontrolu ÚOOÚ – tj. 
vytvářet dokumentaci v podobě zákonných deklarativních 
dokumentů 

2) „E-Knihu“ („Ochrana OÚ v teorii a praxi“ – s propojením textu 
hypertextovými odkazy na „Klíč“ 

3) Databázi zdrojů (vzory popisů systémů pro zpracovávání OÚ pro 
účely nahlášení těchto systémů správcem  

Osobní údaje na internetu                                                                                           
Pravidla a softwarové prostředky pro ochranu osobních údajů na internetu: zajišťuje 
v rámci ochrany soukromí  Platforma P3P (Platform for Privacy Preference) – jde 
především o komunikaci SW www stránek serverů a SW uživatelských stanic 

E-maily v zaměstnání: základní pravidla – „Kodex ochrany osobních údajů 
zaměstnanců“ vydaný v roce 1997 Mezinárodní organizací práce: „Pokud je zaměstnanec 
zaměstnavatelem sledován, má být předem upozorněn, včetně sdělení metody sledování.“ 

2002 vydala Pracovní skupina 29 EU „Doporučení pro sledování elektronické 
komunikace na pracovišti“: má být zachovávána rovnováha mezi zájmy zaměstnavatele i 
zaměstnance – zaměstnavatel má právo vědět, jak se v pracovní době zaměstnanec chová 



2003 schválen v USA zákon zavazující zaměstnavatele předem informovat zaměstnance o 
způsobech jeho sledování při práci na internetu, včetně jeho e-mailů – následně vytvořen 
FBI systém „Cacniware“ (Masožravec) – umožňuje sledování jakýchkoli e-mailů všech 
osob, s udáním o času, příjemci i odesilateli a lze to aplikovat na kterýkoli server – jde o 
důsledek 11. září 2001 

 

 

 

3. větev informačního práva:   
 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  
 

„Duševní vlastnictví“ je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského 
myšlení, je tvořen souhrnem různých smysly vnímatelných, nehmotných předmětů, které 
nejsou věcmi v právním smyslu, ani právy, nýbrž předměty právních a ekonomických 
vztahů. 

Předměty duševního vlastnictví mohou být buď výsledkem duševní tvůrčí činnosti fyzických 
osob, nebo výsledkem činnosti netvůrčí povahy jak osob fyzických, tak právnických. Mohou 
být kdykoliv, kdekoliv, kýmkoliv, současně i následně, užívány, aniž by došlo k újmě na 
jejich podstatě (nespotřebovávají se) nebo na jejich funkci (kvalita se užíváním nesnižuje).  

Předměty duševního vlastnictví se však mohou stát předměty právních vztahů pouze 
v případě, že jsou zachyceny na hmotném nosiči. Práva příslušející k předmětům duševního 
vlastnictví se liší od vlastnického práva k hmotným nosičům, na kterých jsou tyto předměty 
zachyceny. 
 
 

AUTORSKÉ PRÁVO 
 

Základní pojmy: 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl - je mezinárodní smlouva 
uzavřená roku 1886 v Bernu. Zajistila mezinárodní význam autorských práv. Před 
uzavřením této smlouvy běžně státy neuznávaly autorská práva cizích státních příslušníků, 
tato dohoda zajistila jednotný základ pro ochranu těchto práv v těch státech, které smlouvu 
podepsaly.  
Prvními osmi signatáři se staly: Belgie, Francie, Itálie,Německo, Španělsko, Švýcarsko, 
Velká Británie a Tunis  
Mnohokrát aktualizována, v současné době je v platnosti verze z roku 1971 z Paříže. Od 
roku 1967 se její správou zabývá WIPO (viz dále). 
 



Copyright – je doložkou o výhradě autorského práva, podmiňující právní ochranu 
autorského díla, která je povinně uvedena na všech rozmnoženinách díla, původně jako 
součást tvořící se legislativy USA po roce 1790. Je to právo na výlučné vydávání, 
reprodukci, provozování a prodej předmětu a formy uměleckého, literárního a hudebního 
díla. 
 
Droit d´auteur – je autorské právo s kořeny ve Francii, jako jeden z důsledků Francouzské 
revoluce z roku 1789. Cílem bylo, aby autor psal ve prospěch lidu, autor je chráněn jako 
původce díla, tento model postupně přebíraly i ostatní země.  
 
Droit de suite - je odborný termín pro právo na slušné vypořádání a také právo na odměnu. 
Jedná se o nezrušitelné právo autora a po jeho smrti jeho právních nástupců na podíl 
z výtěžků z prodeje originálů uměleckých děl a původních rukopisů spisovatelů a 
nakladatelů, které následují po prvním převodu vlastnictví. 
 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - Všeobecná dohoda o clech a 
obchodu, je multilaterální celní a obchodní dohodou upravující podmínky mezinárodní 
směny. Byla podepsána v roce 1947 v Ženevě, Česká republika k ní přistoupila v roce 1948. 
 
Komunitární právo -  právo v rámci Evropské unie, má přímý dopad na všechny občany 
unie. Některými předpisy jsou občané přímo povinni se řídit, jiné předpisy stanoví povinnost 
členského státu. Zjistí-li občan Evropské unie, že se jeho stát těmito předpisy neřídil a tím 
mu vznikla újma, může se na svém státu na základě evropského práva domáhat odškodnění. 
Proto musí mít všichni vždy platné a ucelené „evropské právo“ (acquis communautaire) 
dostupné ve svém rodném jazyce. 
 
Mechanická práva – týkají se rozmnožování díla jakýmkoli způsobem a jakékoli podobě 
(zvukové nebo obrazové záznamy) a následného prodeje těchto kopií. Tím se vytváří 
předmět mechanických práv. Organizace spravující mechanická práva jsou sdružena 
v Mezinárodní organizaci pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl – BIEM 
(založeno ve Francii r. 1929). Tato společnost spolupracovala s Mezinárodním sdružením 
výrobců nosičů zvuku a videa – IFPI.  
 
TRIPS – (Trade-Related Aspects of Intellectual Properte Rights) - Obchodní aspekty 
práv k duševnímu vlastnictví. Vstoupila v platnost spolu s Dohodou o WTO (Světová 
obchodní organizace). Dohody o TRIPS jsou součástí platného právního řádu na úseku 
autorského práva  a práv příbuzných autorskému právu i pro členské státy Bernské unie, 
včetně České republiky, spolu s platnými texty Bernské úmluvy z roku 1971 a Římské 
úmluvy z roku 1961 tvoří legislativní rámec pro uplatňování autorského práva v členských 
zemích  a zemích, které tyto dokumenty ratifikovaly. 
 
WIPO (World Intellectual Property Organization) byla uzavřena 14. 7. 1967 ve 
Stockholmu jako důsledek jednání o modernizaci orgánů Bernské úmluvy a Pařížské 
úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Hlavními cíli WIPO jsou:  

- účinné a jednotné rozvíjení a zachovávání ochrany práv autorů k jejich literárním a 
uměleckým dílům,  výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, zavedení 
nových mezinárodních pravidel v zájmu vhodného řešení otázek vyvolaných novým 
hospodářským, sociálním, kulturním a technickým vývojem, 



- vliv rozvoje a sbližování informačních a komunikačních technologií na tvorbu a 
užívání literárních a uměleckých děl, výkonů výkonných umělců a výrobců 
zvukových záznamů,  

- zdůraznění významu ochrany autorského práva, jakožto podnětu k literární a 
umělecké tvorbě, výkonům výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů,  

- zachování rovnováhy mezi právy autorů a nejširším veřejným zájmem na 
vzdělávání, vědeckém výzkumu a na přístupu k informacím. 

 
Základní znaky autorského díla 

a) jde o dílo umělecké nebo vědecké, které je objektivně vnímatelné jako dílo 
literární, umělecké nebo vědecké 

b) toto dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, umělecké, vědecké i 
duševní činnosti 

 
Dílem může být: 

 slovesné vyjádřené řečí nebo písmem 
 dílo hudební 
 dílo dramatické 
 dílo choreografické a pantomimické 
 dílo fotografické  
 dílo audiovizuální (kinematografické, výtvarné – malířské, grafické, sochařské) 
 dílo architektonické, urbanistické 
 dílo užitého umění 
 dílo kartografické 
 počítačový program (autorův původní duševní výtvor). 

 
Předmětem autorského práva je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním jiného díla – překlad 
díla do  jiného jazyka.  
Naopak  není dílem námět sám o sobě, denní zpráva, myšlenka, postup, princip, metoda, 
objev, vědecká teorie apod. 

 
Ochrana se nevztahuje na:  
a) úřední dílo (právní předpis, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka listin, 

pamětní knihy – kroniky, státní symbol apod.) 
b) výtvory tradiční lidové kroniky za předpokladu, že není obecně známé pravé jméno 

autora, 
c) politický projev a řeč, která je pronesena při úředním jednání. 
 
Druhy autorského práva: 
Práva osobnostní se vztahují na nároky morálního charakteru, nikomu by neměly být 
odpírány a jsou pevně spojeny s osobností autora, nelze tato práva na nikoho převádět ani 
je dědit.  
Práva majetková jsou také nepřevoditelná  a jako taková jsou předmětem dědických řízení.  
 
Autor se osobnostních práv nemůže vzdát, po smrti autora tato práva zanikají, nejsou tedy 
předmětem dědictví. Dílo potom lze užívat jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a vždy 
se autorství musí uvádět. V kontinentálním právu je toto pojetí již běžné, ale v anglo-
americkém pojetí autorské právo není těmto právům autora připisován takový význam.  



Majetková práva jsou také nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát, tato práva jsou 
předmětem dědictví. Autor má právo dílo užít, udělit oprávnění někomu jinému k užití díla, 
má právo na odměnu. Právo dílo užít je chápáno jako dílo rozmnožit, neboli vytvořit z něj 
kopie.  
 

Český autorský zákon 

V Čechách se řeší od konce 19. století – v roce 1895 vydán říšský zákon 197/1895 O 
právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým.  

 
Současnost – platí zákon č. 121 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.  
Novelizován zákonem č. 81/2005 Sb. - doplňuje problematiku práv například v 

návaznosti na vstup naší republiky do Evropské unie nebo v oblasti kolektivní správy 
práv (viz níže). 
 

Předmětem práva je dílo literární, vědecké, hudební, dramatické, audiovizuální, 
výtvarné, architektonické, dílo užitého umění, kartografické, počítačový program, 
databáze, jsou-li autorovým duševním výtvorem. Autorským dílem je pouze jedinečný 
výsledek tvůrčí činnosti autora. 

Dílem ve smyslu zákona není námět díla sám o sobě, denní zpráva, myšlenka, 
postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec a 
statistický graf a dále  úřední dílo (právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, sněmovní 
a senátní publikace, státní symbol), výtvory tradiční lidové kultury, politický projev a 
řeč pronesená při úředním jednání. 
 
Předmět právní úpravy: 

 práva autora k jeho dílu 
 práva související s právem autorským 
 práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu 
 právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu 
 právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho  záznamu 
 právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání 
 právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba 

trvání majetkových práv 
 právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím 

zhotoveného díla pro osobní potřebu 
 právo pořizovatele databáze k jím pořízené databázi  
 ochrana práv podle autorského zákona 
 kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

 
Základní instituty 

 dílo 
 výjimky z ochrany 
 autor 
 osobnostní práva 



 majetková práva 
 omezení práva autorského 
 licenční smlouva 
 zaměstnanecké dílo 
 školní dílo 
 kolektivní dílo 
 dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 
 dílo audiovizuální 
 počítačové programy 

        
Právo autora vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně 
vnímatelné podobě. 
 Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po smrti autora. 
Povoluje se volné užití díla (případy, kdy je dílo, resp. jeho kopie užita pouze pro vlastní 
potřebu, popřípadě vyučovací či vědeckou) s výjimkou pořízení kopie počítačového 
programu nebo elektronické databáze a architektonické stavby.  

 
Autorské právo neporušuje ani ten, kdo: 

- ve svém díle řádně cituje výňatky ze zveřejnění děl jiných autorů, 
- zaznamená či vyjádří malbou, grafikou, fotografií či filmem autorské dílo 

umístěné na veřejném prostranství (ulici, náměstí, parku apod.), 
- v odůvodněné míře použije dílo pro úřední účely, resp. aktuální zpravodajství, 
- použije dílo pro nevýdělečné účely v rámci občanských a náboženských obřadů či 
školního představení. 

 Podobné výjimky mají například knihovny nebo archivy. 
 
Ochrana autorských práv: 
A. Stát - Ministerstvo kultury ČR 
Řídí se podle mezinárodních smluv: 

1. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI se 
sídlem v Ženevě - ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 7. 1970), 

2. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886 
(Pařížská revize 1971); ČR od 1. 1. 1993 (Československo od 22. 2. 1921), 

3. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 
záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 
1961; ČR od 1. 1. 1993 (Československo od 14. 8. 1964), 

4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v 
rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v 
Marrakéši; ČR od roku 1995,  

5. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 
1996). Smlouva vstoupila v platnost od 6. března 2002,  

6. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných 
umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 1996). Smlouva vstoupila v 
platnost od 20. května 2002. 



 
B. Nestátní organizace - kolektivní správci práv: 
- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – OSA - zastupuje více než pět 
tisíc hudebních nakladatelů, skladatelů, textařů a dědiců autorských práv, a až milion 
zahraničních autorů na základě recipročních smluv s partnerskými organizacemi. 
- Divadelní a literární agentura – DILIA  - hájí zájmy autorů literárních, vědeckých, 
divadelních děl choreografických, hudebně-dramatických, filmových děl včetně filmové 
režie, audiovizuálních děl a překladů těchto děl. Vykonává také hromadnou správu vůči 
dovozcům reprografické techniky.  
- Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 
záznamů – INTERGRAM - zastupuje výkonné umělce (např. herce, zpěváky a 
hudebníky) a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Uděluje souhlas k 
užití takových záznamů při veřejných produkcích a za to vybírá stanovený finanční 
obnos. Na základě bilaterálních smluv uzavřených s podobnými organizacemi za 
hranicemi naší republiky a také díky individuálním smluvním vztahům zastupuje i 
klienty ze zahraničí. 
- Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 
a obrazové složky audiovizuálních děl – OOA-S - zastupuje autory výtvarných děl, 
architektury a obrazové složky, zejména filmových děl užitých při vysílání. Rozděluje 
výtvarným autorům odměny za soukromé kopírování, které plynou z prodeje 
reprografické techniky (vybírá je DILIA) a z nenahraných kazet.  
- Ochranný svaz autorský – GESTOR - zastupuje a hájí zájmy výtvarných umělců, kterým 
přísluší odměny z titulu finančního vypořádání autorů při dalším prodeji originálů jejich 
děl.  
 
 
Významná ustanovení AZ ČR 
Vznik a zánik autorského práva: 

Jediným způsobem zániku autorského práva jejich vypršení – autor se práv nemůže 
vzdát. Po uplynutí této doby se dílo stává volné (paragraf 28). 

Podle paragrafu 28 majetková autorská práva náleží každému, kdo zveřejní ještě 
nezveřejněné volné dílo, po dobu 25  let, čímž získává práva majetková, nikoliv práva 
osobnostní. 

Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let, po zveřejnění  záznamu výkonu 50 
let od data zveřejnění tohoto záznamu. Toto pravidlo se uplatňuje i pro výrobce zvukových, 
zvukově obrazových záznamů. U vysílatele toto právo trvá rovněž 50 let od prvního vysílání. 

Právo  pořizovatele databáze trvá 15 let od prvního veřejného  zpřístupnění, při 
aktualizaci databáze se počítá tato doba od této aktualizace, nebo změny databáze. 
 
Harmonizace AZ ČR s mezinárodním právem, zejména s EU  
- se směrnicemi Evropské unie je věnována novela č. 216/2006 Sb. Jedná se o „evropské“ 
směrnice: 

 Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 5. 1991 o právní ochraně počítačových 
programů v platném znění, 

 Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. 11. 1992 o právu na pronájem a na 
půjčování a o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti 
duševního vlastnictví, 



 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993 o koordinaci některých pravidel 
z oboru autorského práva a práv s ním souvisejících, vztahujících se na satelitní 
vysílání a na kabelový přenos,  

 Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993 o harmonizaci ochranné doby 
autorského práva a některých práv s ním souvisejících,   

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996 o právní 
ochraně databází, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o 
harmonizaci některých aspektů AP a práv s ním souvisejících v informační 
společnosti,  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. 9. 2001 o právu na 
opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o 
dodržování práv duševního vlastnictví. 

 
Creative Commons 
„tvořivá společnost“ (nepřekládá se) -  zjednodušené licencování, které pomáhá usnadnit 
šíření a sdělování autorských děl bez nároku na odměnu 

              http://www.creativecommons.cz/ 
Hnutí - vznik v roce 2001 v USA 
Zakladatel: profesor Lawrence Lessig  (nar. 1961) autor díla „Free culture“ - v českém 
jazyce:  
                    http://wiki.root.cz/Main/FreeCulture 
 
Systém:  
Autor dává svá autorská díla označená srozumitelnou grafickou značkou  licence k 
dispozici veřejnosti, a to včetně komerčního užití. Jedinou podmínkou je zachování 
autorství ve smyslu uvedení jména autora.  
Autor uzavírá s potencionálními uživateli díla smlouvu, poskytne některá práva k dílu a 
jiná si vyhrazuje (formulaci All Rights Reserved nahrazuje jiná - Some Rights Reserved, 
tzn. některá práva vyhrazena). 
 
CC jsou v souladu s platným autorským zákonem – umožňuje se podat návrh na uzavření 
licenční smlouvy i vůči neurčitému okruhu osob - není nutná písemná forma smlouvy 
(licence) - uživatel (nabyvatel) musí užívat dílo v souladu s licenčními podmínkami.  
CC nejsou právním aktem, jsou dobrovolné a nehrozí tedy za jejich porušení žádné sankce 
 
Reprezentace: oficiální pracovní skupina vytvořená v dubnu 2007 tvořená občanským 
sdružením Iuridicum Remedium členy mj.: 
Národní knihovnou ČR (zastoupenou projektem WebArchiv), FFUK, Sdružení nezávislých 
autorů a Společnost pro autorské právo a informační technologie  
Dohled: Odbor autorského práva při Ministerstvu kultury ČR  
 

 
 

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ 
 



Historie 
  
Benátská republika 
V roce 1474 senát republiky: „Každý občan, který vytvoří vynález, získá patent na 10 let 
ochran před tvorbou kopií a plagiátů konkurencí.“ 
 
Anglie 
V roce 1623 parlament: „Výsostné právo vynálezce využívat vynález po dobu 14 let 
ochrany“ – vydávání „Patent Letters“ 
 
USA 
V roce 1790 prezident Georg Washington: „Patent Statue“ – ochrana vynálezce po 
určenou dobu. 
 
Francie 
V roce 1791 zavedena standardní ochrana vynálezce obdobná s ochranou autora 
v autorském právu, jako důsledek Velké francouzské revoluce 
 
Vídeňská Světová výstava vynálezů 
V roce 1873 zahraniční vystavovatelé se odmítali zúčastnit pro neexistenci mezinárodní 
ochrany jejich vynálezů 
 
Pařížská konvence o ochraně průmyslového vlastnictví 
Podepsána 20. března 1883 prvními 14 členskými zeměmi. Platnost od  roku 1884: 
„Dnem podepsání přihlášky v první zemi se uznává právo ochrany ve všech členských 
zemích.“ 
 
 
Madrid 
V roce 1891 podepsána dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo ochranných 
známkách. 
 
Stockholm 
14. července 1967 zřízena Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – World 
Intellectual Property Organization), chránící a rozvíjející mezinárodní práva vztahující 
se k duševnímu vlastnictví, včetně autorského a průmyslového práva 
 
Evropská patentová úmluva  
schválena na diplomatické konferenci v roce 1973 v Mnichově, nabyla účinnosti dnem 7. 
10. 1977 
Zaručuje společné právo pro udělování patentů na vynálezy, označované jako evropské 
patenty s účinky národního patentu. Evropský patentový úřad má sídlo v Mnichově a 
pobočku v Haagu. 
Vznikla tak i Evropská patentové organizace (European Patent Organization – EPO) se 
sídlem v Mnichově.  
Česká republika přistoupila k Úmluvě o udělování evropských patentů k 1. červenci 
2002.  
 



Dohoda TRIPS 
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade Related 
Intellectual Property Rights – TRIPS). 
Týká se mezinárodního obchodu a je součástí dohody o zřízení Světové obchodní 
organizace (World Trade Organization – WTO), sjednané v rámci tzv. Urugvajského 
kola v roce 1994. 
Každý člen Dohody TRIPS je povinen poskytnout občanům jiných členů zacházení 
stejně příznivé, jako poskytuje svým vlastním příslušníkům. Přizná-li člen této dohody 
režim nejvyšších výhod občanům kterékoliv jiné země, musí jej ihned a bezpodmínečně 
přiznat také všem ostatním členům.  
 
 
Základní pojmy 
 
Ochrana průmyslového vlastnictví zahrnuje práva k výsledkům technické či estetické 
tvůrčí činnosti. Jsou to práva: 
- k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti,  
- k vědeckým objevům,  
- k průmyslovým vzorům a modelům,  
- ke zlepšovacím návrhům,  
- k topografiím polovodičových výrobků  
 
a dále práva na označení:  
- práva k ochranným známkám,  
- práva k obchodním jménům a obchodním názvům, 
- původu a zeměpisnému označení, 
 
a také v některých státech na: 
- odrůdy rostlin  
- plemena zvířat.  
  
Právní ochrana průmyslového vlastnictví zajišťuje práva na: 

• výsledky duševní tvorby (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
topografie integrovaných obvodů, know-how), 

• práva na označení (ochranné známky, obchodní jméno, označení původu, 
zeměpisné označení), 

• práva k ochraně plemen zvířat a rostlinných odrůd a ke způsobům léčení lidí 
a zvířat (nikoliv léků) 

 
Instituty průmyslové právní ochrany 
Patent na vynález 
Znamená vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem 
techniky nové, obsahuje tzv. vynálezecký krok, pro odborníka nevyplývá zřejmým 
způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné. 
Na vynálezy se udílí patent, který chrání technické řešení. 
Je to ochranný dokument, který poskytuje svému majiteli, vynálezci nebo podniku, 
výlučné právo k vynálezu (monopol), na dobu 20 let od podání přihlášky.  
Majitel patentu má výlučné právo patentovaný vynález využívat, poskytovat souhlas k 
jeho využívání (licenci) nebo převést patent na jinou osobu či podnik.  



Vynález, na který byl udělen patent, např. výrobek, zařízení k výrobě či chemická látka, 
nesmí být bez souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji nebo využíván třetí osobou 
pro průmyslové nebo komerční účely.  
Je-li patentován výrobní postup, může majitel patentu zakázat každému tento postup 
používat. 
Zápovědní právo se vztahuje i na výrobky, které jsou přímým výsledkem chráněného 
postupu.  
  
Zásady: 

• řešení musí být nové, dosud nezveřejněné, technicky využitelné a je výsledkem 
vynálezecké činnosti, 

• patent se uděluje na stroje, přístroje, zařízení, zapojení, výrobky, chemické 
sloučeniny a směsi, postupy a metody, 

• z ochrany vynálezu jsou vyloučeny: 
a) objevy (vysoce teoretické práce),  
b) estetické výtvory, jako design,  
c) plány a pokyny a software,  
d) způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her 
e) způsoby vykonávání obchodní činnosti,  
f) způsoby prevence, diagnostiky chorob,   
g) léčení lidí zvířat, 
h) podávání informací. 

• odmítají se řešení v rozporu s lidskostí a veřejnou morálkou, léčebné metody 
zkoušené na lidech a zvířatech, 

• přihláška vynálezu obsahuje dosavadní stav techniky, popis vynálezu s 
konkrétními příklady využití, případné výkresy, dále patentové nároky (jednou 
větou se popisuje, co se patentem má chránit) a anotaci, 

• územní platnost přihlášky (do jiných států buď další národní přihláška, nebo 
využití smluv mezi státy - do 1 roku od podání přihlášky u nás, platí však stejné 
datum podání), 

• patent má kromě svého původce (autora) také majitele, jemuž přísluší po 
uvedenou dobu na vymezeném teritoriu výlučné právo k využití patentu, 

• poplatky za podání přihlášky, poplatky za úplný průzkum, 
• po 1 - 1,5 roce zveřejnění přihlášky ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví, 
• udělení patentu zhruba do 2 let ode dne podání přihlášky (výjimečně i po delší 

dobu), 
• patent platí 20 let ode dne podání přihlášky, pak nutno platit další poplatky. 

 

Užitný vzor 
Jde o tzv. malý patent – nelze jej uplatnit k chránění způsobů, ale jen zařízení a 
zapojení. 
Má stejné náležitosti, jako v případě patentové přihlášky (neuvádí se anotace), pouze 
formální průzkum, ne úplný, zveřejnění se do 3 měsíců a lze jej udělit během několika 
měsíců. 
Zásady: 

• práva stejná jako u patentů 
• nižší poplatky 



• současně je možno podat přihlášku užitného vzoru a vynálezu, nebo lze z podané 
přihlášky vynálezu tzv. odbočit v průběhu řízení na užitný vzor 

• platí 4 roky, možno 2x prodloužit o 3 roky 
• užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy 
• mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 

států 
 
Průmyslový vzor 
Jde o vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, 
tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení. 
Výrobkem se rozumí průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek 
určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a 
typografický znak, s výjimkou počítačových programů. 
Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. 
Průmyslový vzor je nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem 
vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor, to znamená, že 
se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, 
jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového 
dojmu, který u takového uživatele vyvolá průmyslový vzor, který byl zpřístupněn 
veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. 
Průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku, s dobrými mravy 
nebo je shodný s průmyslovým vzorem již zapsaným v ČR, Úřad průmyslového 
vlastnictví nezapíše. 
Průmyslovým vzorem není: 

• technické a konstrukční řešení, 
• přenesení známé vnější úpravy výrobku na výrobek jiného druhu, nebo úprava 

vytvořená zvětšením nebo zmenšením známé vnější úpravy výrobku, 
• záměna materiálu pro vnější úpravu výrobku, 
• architektonické řešení stavby (lze chránit autorským právem), 
• vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštní pozornosti, 
• barva, není-li jí užito ve spojení s tvarem, obrysem nebo kresbou, 
• funkční principy, 
• materiálové složení. 

 
Zápis průmyslového vzoru platí 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. 
Dobu platnosti zápisu průmyslového vzoru lze na žádost majitele opakovaně obnovit, a 
to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky. 
 
Zásady: 

• v rámci 1 přihlášky možno uplatnit 20 řešení (dodává se fotografie nebo výkres) 
• nelze použít pro architektonické řešení staveb 
• přihlášky do jiných států nutno podat každou zvlášť 
• platí 5 let a lze 2x o 5 let prodloužit 
• mezinárodní ochrana je založena na podobných principech jako u ochranných 

známek 



 
Ochranná známka                                                                       Je označení, které slouží k 
rozlišení výrobků nebo služeb na trhu od výrobků či služeb konkurence. Známka 
poskytuje informaci o původu výrobku či služby.  
Ochranná známka je pro podnik nezbytným prvkem jeho průmyslové a obchodní 
strategie. V důsledku rozsáhlé reklamy v médiích se ochranné známky jako označení 
podnikatelských subjektů stávají součástí každodenního života.  
 
Zásady: 

• účelem je rozlišit výrobce či poskytovatele služeb, garantovat kvalitu, propagovat 
výrobky a služby, 

• druhy ochranných známek: slovní, obrazové, prostorové, v některých státech i 
zvukové a čichové, 

• jako ochrannou známku nelze uplatnit: obecné pojmy a názvy, klamavé nebo 
nepravdivé pojmy, mezinárodní značky, jednoduché obecné znaky, státní znaky, 
erby a to, co je v rozporu s morálkou, 

• přidává se seznam výrobků (služeb), pro které ochranná známka platí (musí být 
v souladu s předmětem podnikání přihlašovatele), 

• zveřejnění ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví 
• rozsah známky nelze rozšiřovat, pouze zužovat, 
• je možné ji převést na jiného majitele (v případě výroby podobných výrobků), 
• je možné podat přihlášku i v jiných státech, 
• ochranné známky všeobecně známé, které jsou světově vžité, takže mají vžitou 

rozlišovací způsobilost, jsou chráněny v každém státě i bez zápisu, pokud jsou v 
něm notoricky známé, 

• zapsaná ochranná známka může být označena symbolem R v kroužku, 
popřípadě doprovozena odkazem "Registered Trade Mark", 

• platí neomezeně, pokud je obnovována (vždy po 10 letech), pokud není 5 let 
využívána, je možné ji z moci úřední vymazat. 

 
Druhy ochranných známek – členění: 
Podle formy označení se rozlišují ochranné známky slovní, obrazové, prostorové nebo 
kombinované: 

• slovní označení v běžném písmu, jsou tvořeny jedním nebo více slovy a obsahují 
(slova, jména, spojení slov a číslic apod.), např. „DUHA“, „GRANÁT“, „OÁZA“, 
„JARO“ nebo uměle vytvořenými – např. „TOMA“, „ZETOR“; může mít vztah 
i k podniku jejího vlastníka nebo k jeho předmětu podnikání – např. „ČEDOK – 
Česká dopravní kancelář, „TONAK“ – Továrna na klobouky) 

• slovní označení ve zvláštním grafickém písmu – např. „ADIDAS“, 
„COCACOLA“; 

• obrazová označení (kresby,geometrické obrazce nebo jiná grafická provedení); 
• kombinovaná označení slova a kresby (loga); 
• prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů  - 

tvary flakónů, lahví, ale i tablet léků (např. KARLOVARSKÁ BECHEROVKA  
originál JB Jan Becher EST. 1807 Carlsbad Czech Republic“), tvar obalu – 
„TOBLER TOBLERONE“ 

• kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou – např. „ŠKODA 
AUTO“ – tvořená kombinací slovního označení „Škoda auto“ a vyobrazení 



okřídleného šípu v kruhu; „FINLANDIA“ tvořená kombinací slova ve zvláštním 
grafickém písmu a vyobrazení sobů. 

 
Podle osoby vlastníka: 

• U individuální ochranné známky je vlastníkem osoba fyzická nebo právnická.  
• U kolektivní ochranné známky je vlastníkem osoba právnická nebo sdružení. 
 

Podle způsobu vzniku: 
• U zapsané ochranné známky vzniká známkové právo zápisem (registrací) do 

rejstříku.  
• U všeobecně známé známky vzniká známkové právo neformálním získáním 

všeobecné známosti. 
  

Podle způsobu užívání: 
• Užívané ochranné známky – postačí i fiktivní užívání, které není podloženo 

skutečným uváděním výrobků do oběhu. Jedná se o užívání pro reklamní a 
propagační účely, v inzerci, v katalozích, v obchodní korespondenci, apod.  

• Neužívané – jsou zapsané, ale aktuálně nejsou užívané.  
Příčiny: 
-  úmyslně (tzv. ochranné známky spekulativní, k dosažení zisku ze známkové 
transakce), 
- tzv. ochranné známky obranné (defenzivní, blokádní) -  přihlašovány se 
záměrem blokovat zápis jiných ochranných známek,  

- tzv. ochranné známky zásobní přihlašovány za účelem jejich užívání 
v budoucnu, například v případech uvedení nového druhu výroku na trh. 

 
Podle typů použití: 

• Ochranné známky výrobní používají výrobci, vztahují se k podniku a 
k výrobkům, které vyrábí.  

• Ochranné známky služeb používají poskytovatelé služeb, vztahují se ke službám 
jimi poskytovaným.  

• Ochranné známky obchodní využívají prodejci, zejména velkých obchodních 
řetězců. Spotřebitel si kupuje značkový výrobek obchodního řetězce (např. 
„TESCO“). Prodejci to umožňuje změnu výrobce, aniž by ji spotřebitel pocítil či 
si ji povšiml. 

 
Podle volby přihlašovatele:  

• U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich 
uspořádání.  

• Při černobílém provedení ochranné známky se ochrana vztahuje na všechna 
možná barevná provedení.  

 
 
Kolektivní ochranná známka 
Jde o zvláštní institut ochranné známky, zapsané pro právnickou osobu nebo sdružení, 
kterou za podmínek stanovených smlouvou mohou užívat členové nebo společníci této 
právnické osoby nebo účastníci sdružení. 
Zápis platí po 10 let a je obnovitelný na žádost vlastníka ochranné známky vždy o 
dalších 10 let.  
 



Označení původu a zeměpisné označení 
Jde o ochranu výrobce a zejména spotřebitele. Znamená zeměpisný název země, oblasti 
nebo místa, které se staly známými jako údaj o tom, odkud výrobek pochází, jestliže 
kvalita nebo vlastnosti jsou výlučně dány faktory původu (včetně lidskými) a jestliže 
výroba, zpracování a příprava zboží probíhají na vymezeném území. 
 
Obchodní jméno 
Jde o název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. 
Rozlišuje se obchodní jméno právnické osoby a obchodní jméno fyzické osoby. Zapisuje 
se do Obchodního rejstříku. 
 
Topografie integrovaných obvodů 
Vztahuje se na celý popis obvodu, který podléhá uložení k registraci 
 
 
Zánik průmyslových práv: 
Průmyslová práva zanikají  

• uplynutím doby platnosti ochrany příslušného předmětu průmyslového 
vlastnictví,  

• vzdáním se práv majitelem/vlastníkem  
• na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu k tomu určeného.  

 
Právní dokumenty zajišťující ochranu průmyslových práv v České republice: 

- zákon 14/93 Sb. o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, 
- zákon 527/90 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích + 

prováděcí vyhláška 550/90, 
- zákon 478/92 Sb. o užitných vzorech, 
- zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona 
č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve 
znění zákona č. 93/1996 Sb., 

- zákon 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, 
- zákon 441/2003 Sb. o ochranných známkách (účinný od 1.4.2004). 

 
 
 
Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV: 

• je jedním z ústředních orgánů státní správy ČR plní funkci patentového a 
známkového úřadu, 

• vznikl v roce 1993 a navázal bezprostředně na předchozí federální patentový 
úřad. 

 
Plní následující funkce:  

• udělování patentů na vynálezy, 
• zápisy a registrace ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů, 

topografií integrovaných obvodů, 
• vedení rejstříků vynálezů, ochranných známek, užitných a průmyslových 

vzorů, 



• ediční a vzdělávací činnost - Institut průmyslové právní výchovy (vydávání 
Věstníků vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných 
známek), 

• legislativní úkoly, 
• spolupracuje se světovými organizacemi v oblasti průmyslového vlastnictví 

(Evropský patentový úřad v Mnichově - European Patent Office, Světová 
organizace pro duševní vlastnictví v Ženevě - WIPO - World Intellectual 
Property Organization, Ústřední patentový rejstřík v Haagu). 

 
Úřad průmyslového vlastnictví ČR vydává rozhodnutí: 

• výmazu z rejstříku (u užitných vzorů, průmyslových vzorů),  
• zrušení (u patentů, ochranných známek, zápisu označení původu nebo 

zeměpisného označení), 
• zániku (u dodatkových osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu 

rostlin) nebo 
• prohlášení neplatnosti (u ochranných známek).  

 
Databáze ÚPV 

• Patentů a užitných vzorů - obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, 
udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné 
vzory. 

• Průmyslových vzorů - obsahuje pouze české zapsané průmyslové vzory. 
• Ochranných známek - obsahuje ochranné známky přihlášené v ÚPV, WIPO (s 

designací pro ČR a EU) a OHIM.  
• Označení původu a zeměpisných označení – databáze vedené ÚPV a databáze 

vedené WIPO. 
 
Zahraniční úřady duševního (průmyslového vlastnictví) a patentová centra 

• EPO - European Patent Office, 
• WIPO - World Intellectual Property Organization, 
• PATLIB -- síť patentových informačních center v Evropě. 

 
Online volně přístupné databáze patentů: 

• Delphion Intellectual Property Network - http://www.delphion.com/simple 
• INPADOC - http://www.epo.org/patents/patent-information/raw-data.html  
• Esp@cenet - http://ep.espacenet.com/ 
• odkaz Úřadu průmyslového vlastnictví - http://www.upv.cz/ 

 
 
 

SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
WIPO (World Intellectual Property Organization) 

 
Je součástí OSN. Sídlí v Ženevě a má 900 zaměstnanců. Sdružuje celkem více než 180 
členských států.  
Zabývá se: 

• mezinárodními patenty,  



• autorskými právy, 

• smlouvami spojenými s elektronickými a vysílacími technologiemi.  
Spravuje také 23 mezinárodních dohod o ochraně duševního vlastnictví.            
 
Historie 
Kořeny organizace lze najít v Evropě 19. století. V Úmluvě o zřízení WIPO 1967 bylo 
vymezeno duševní vlastnictví jako práva k:  

• autorským dílům a nehmotným statkům souvisejícím,  
• vynálezům,  
• průmyslovým vzorům,  
• ochranným známkám,  
• obchodním firmám,  
• obchodním jménům,  
• vědeckým objevům,  
• na ochranu proti nekalé soutěži,  

 
• duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké, čímž jsou 

míněna práva k:   
a) užitným vzorům,  
b) obchodnímu tajemství,  
c) know-how,  
d) zlepšovacím návrhům,  
e) odrůdám rostlin,  
f) topografiím polovodičů,  
g) označení původu a zeměpisným označením,  
h) obsahu databází,  
i) typografickým znakům. 

V roce 1970 byly tyto funkce svěřeny nové organizaci, WIPO, jež se v roce 1974 stala 
agenturou OSN.  
Význam vzrostl během 90. let minulého století v souvislosti s:  

• technologickým rozmachem, zejména v digitální komunikaci, a rozvojem 
lékařství a vědeckého výzkumu, včetně genetiky,  

• rychlou globalizací, nárůstem ekonomické moci nadnárodních korporací a 
rozšířením pravidel mezinárodního obchodu, zaváděných od roku 1995 Světovou 
obchodní organizací. dílům a nehmotným statkům souvisejícím. 

 
Poslání WIPO 
Úkolem WIPO je „podpora využití a ochrana plodů lidského ducha“.  
Duševní vlastnictví je pro WIPO definováno jako „výplody mysli – vynálezy, literární a 
umělecká díla, symboly, jména, obrazy a designy použité pro komerční účely“.  
WIPO podporuje rozvoj duševního vlastnictví, usiluje o harmonizaci legislativy a nabízí 
svým členským státům právní pomoc a řešení sporů. 
 
Devět strategických cílů stanovených v Revidovaném programu a rozpočtu 2008/09: 



1. vyvážený rozvoj mezinárodního normativního rámce pro oblast duševního 
vlastnictví, 

2. ustanovení primárních globálních služeb v oblasti duševního vlastnictví, 
3. umožnění užití duševního vlastnictví pro oblast rozvoje, 
4. koordinace a rozvoj globální infrastruktury v oblasti duševního vlastnictví, 
5. vytvoření světového referenčního zdroje informací a analýz z oblasti duševního 

vlastnictví, 
6. mezinárodní spolupráce v otázkách budování respektu k duševní u vlastnictví, 
7. otázky vazby duševního vlastnictví na otázky globálních politik, 
8. podpora vzájemného vztahu a dobré komunikace mezi WIPO, členskými státy a 

investory, 
9. tvorba efektivní administrativní a finanční struktury, jež umožní WIPO plnit 

program. 
 
Kromě autorských práv a základních institutů ochrany průmyslového vlastnictví WIPO 
sleduje také: 
Obchodní tajemství 
Jde o veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 
které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální, či nemateriální hodnotu, 
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupní, mají být podle vůle 
podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 
Know-how  
Rozumí se tím soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou 
formou identifikovatelné. 
Licence  

Jde o povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezřejmého technického řešení 
nebo práva, které majitel jiným osobám za úhradu poskytuje. 
Nekalá soutěž 
Rozumí se tím jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy 
soutěže a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům.  
Poskytovatel veřejné podpory 
Je jím správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který 
rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje. 
Příjemce veřejné podpory 
Jsou to organizační složka, právnická osoba, nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o 
poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto. 
Spolupříjemce veřejné podpory 
Rozumí se jím organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž podíl na 
projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části 
projektu. 
Přístupová práva 
Jde o licence a uživatelská práva k poznatkům nebo již dříve existujícím know-how. 
Poznatky 
Rozumíme jimi výsledky včetně informací, ať již jsou chráněny či nikoliv, které 
vyplývají z projektu, jakož i autorská práva, či práva vedoucí k takovým výsledkům na 



základě žádosti o ně, nebo záležitosti patentů, designu, doplňkových osvědčení o ochraně 
či podobných forem ochrany. 
Již dříve existující know-how                                                                                                    
Jsou to informace, které mají účastníci projektu již před uzavřením smlouvy nebo 
získané paralelně s jejím uzavřením, stejně tak i autorská práva a práva vedoucí 
k takovým informacím na základě žádostí o ně, také i záležitosti patentů, designů, 
doplňková osvědčení o ochraně či podobné formy ochrany. 

 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 
 

 
OFICIÁLNÍ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

ČR 
Vládní systémy 
1. Základní portál české vlády: www.vlada.cz  
Obsahuje: 

- vyčerpávající soupis všech výstupů legislativních aktivit vlády („Dokumenty 
vlády“) od roku 1991 

- záznamy jednání, 
- personální složení 



- informační systém pro aproximaci práva ISAP (komunikační systém pro 
vládu a současně Parlament a resorty a pro výměnu dokumentů s EU při 
legislativním procesu EU) 

2. Knihovna připravované legislativy EKLEP: http://eklep.vláda.cz/eklep 
Obsahuje: 

- dokumenty legislativní povahy určené k jednání vlády 
- informace o oběhu projednávaných dokumentů ve vládě 

3. Terminologická databáze: http://isap.vláda.cz/852566AC0072089E/terminologie 
Obsahuje: 

- v návaznosti na české předsednictví sjednocené cizojazyčné (angličtina, 
francouzština, němčina a čeština) názvosloví úřadů a jejich součástí 

- cizojazyčná označení pracovních zařazení úředníků 
4. Legislativní systém Ministerstva vnitra http://mvcr.cz/ 
Obsahuje: 

- sbírku zákonů ČR 
- sbírku mezinárodních smluv 

5. Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/ 
Obsahuje: 

- komplexní informace o všech aspektech vedení veřejné správy ČR 
- všechny informační systémy veřejné správy (ISVS) 

 
IS soudních orgánů 
1. Ústavní soud ČR: www.concourt.cz  
Obsahuje: 

- systém NALUS (NÁLezy a Usnesení ÚStavního Soudu)  
2. Nejvyšší soud ČR: http://www.nsoud.cz 
Obsahuje: 

- rozhodnutí a stanoviska 
- informace o řízení NS 

3. Nejvyšší správní soud ČR:  http://www.nsoud.cz 
Obsahuje: 

- judikaturu 
- kasační stížnosti 

 
Místní samospráva 
1. Elektronický portál  ePUSA (Portál územní samosprávy) http://www.epusa.cz 
Obsahuje: 

- přehled orgánů v rámci krajů 
- soupis a informace o celé hierarchii územního členění ČR 

 
 
 

KOMERČNÍ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
ASPI (Automatizovaný právní informační systém) 
http://www.systemaspi.cz 
 
Producent: Wolters Kluwer ČR, a.s. 
Cíl: komplexní pokrytí všech předpisů vydávaných na úrovni České republiky i Evropské 
unie 



Vyhledávání: plnotextové s využitím standardních operátorů (Boole, blízkost slov, výskyt ve 
větě, odstavci, dokumentu, rozšíření ) 
 
CODEXIS® 
http://www.codexis.cz 
majitel atestu shody s produkty ISVS ČR 
Cíl: komplexní pokrytí legislativy i judikatury ČR, legislativy EU a judikatury Evropského 
soudního dvora, právní vědecké literatury 
Tři části: 

1. CODEXIS® AVOKACIE (pro členy České advokátní komory) 
2. CODEXIS® ACADEMIA (pro studenty práv zdarma) 
3. CODEXIS® (pro státní správu) 
 

 
 
 
 

EU 
OFICIÁLNÍ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

1. Hlavní portál: htpp://europa.eu 
Obsahuje:  

- základní údaje o EU 
- orgány EU 
- politika EU 
- právní předpisy EU 
- Whoiswho (oficiální adresář EU) 
- publikace a interní správní a administrativní dokumenty 

2. EUR-Lex: http://eur-lex.eu 
Obsahuje: 

- bezplatný přístup k právním předpisům EU vydaných od roku 1951 
- všechno ve 23 jazycích 
- rejstřík platných právních předpisů EU 
- Úřední věstník EU 
- oznamování veřejných zakázek TED (Tenders Electronic Daily) 

3. PreLex: jde o obdobu českého EKLEP - http://PreLex.eu 
4. N-Lex: umožňuje vyhledávat právně relevantní informace  http://eur-lex.europa.eu/n-lex 
5. Eurovoc: polytématický vícejazyčný tezaurus – 22 jazyků http://eurovoc.europa.eu/n-lex 
 
Webové stránky a portály orgánů EU 
1. Evropská rada: http:/www.european-council.europa.eu/ 
2. Evropský parlament:  http:/www.europarl.europa.eu/ 
3. Rada Evropské unie:  http:/www.concilium.europa.eu/ 
4. Evropský ombudsman:  http:/www.ombudsman.europa.eu/ 
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SOCIOLOGIE INFORMATIZACE SPOLEČNOSTI 

 
 

DANIEL BELL 
 

Americký sociolog a futurolog, emeritní profesor Harvard Univerzity a člen Americké 
akademie umění a věd.  



Jádrem jeho teorie byl vztah mezi rozvojem informačních technologií a rozvojem 
společností. 
Poprvé užil Bell výrazu "postindustriální společnost" ve smyslu "informační 
společnost" už v roce 1967: „Notes on the post-industrial society“. (Dva roky po Bellovi - 
1969 - též francouzský sociolog Alain Turaine dílo: „La societé post-industrielle“.)  
V roce 1973 Bell: zásadní dílo analyzující důsledky racionalizace a prudce se zvyšující 
efektivnosti lidské práce, jestliže jsou využity moderní počítačové a telekomunikační 
prostředky a jejich prostřednictvím především nové poznatky: 

„The Comming of Post-Industrial Society“  
Informatizace jako hlavní atribut nadcházející sociální stratifikace v údobí po roce 2000:  

• růst významu vzdělání,  

• změna hodnotových kritérií vlastnictví - od materiálního na duševní. 
Hlavními znaky postindustriální společnosti v 21. století budou: 

• přeměna ekonomiky výrobků na ekonomiku služeb,  

• vznik nové elitní sociální vrstvy ovládající potřebné znalosti typu "know how",  

• rozvoj vědy jako rozhodujícího zdroje nejen technických inovací, ale také 
politického působení,  

• vznik nového, tzv. "intelektuálního sektoru", jako jsou tradiční sektory agrární a 
průmyslový. 

Nejcennější majetek: "knowledge" (ve smyslu poznání) - to, co je objektivně známo - 
duševní vlastnictví vázané na jméno nebo skupinu jmen a potvrzeno příslušnými 
prostředky rekognoskace původcovství, ať už jde o copyright nebo ještě častěji o 
nějakou formu ochrany průmyslového vlastnictví.  
Za zprostředkování poznatků se platí v době jeho využití v publikacích, ve výzkumu, 
vývoji atd., a to formou monetární kompenzace.  
"Gutenberg and the Computer: on Information, Knowledge and the Distinctions" z 
roku 1985: vymezení poznání (poznatek, knowledge) oproti informaci: 
Informace = zprávy, fakta, statistiky, právní akty a soudní rozhodnutí apod.  
Poznatky = interpretace informace v určitém kontextu, konceptualizace a také forma 
argumentace.  
V roce 1980: "The Social Framework of the Information Society" ve sborníku 
věnovaném predikacím vývoje informační techniky. 
Nezbytnost změnit "sociální rámec" lidské komunity, a to v závislosti na revolučních 
změnách v možnostech digitální komunikace s globálním rozměrem: „…To způsobí 
revoluci v organizaci zpracování a šíření informací a s tím i revoluci v tvorbě, šíření a 
zpětném vyhledávání poznatků…“ 
Angličan F. Webster: Daniel Bell nejvíce ovlivnil celou generaci nejen sociologů, ale i 
ekonomů a filozofů.  
V roce 1987: "The World in 2013" – ještě ne výraz "informační společnost", ale už vize 
"vired society", resp. "vired nation" v "postindustriálním" věku.  



Termín "information society" neměl „rád“ a nepovažoval se za teoretika této vývojové 
etapy společnosti.  
Přesto v roce 1980 ve sborníku "Microelectronics Revolution" redigovaném T. Fosterem 
v nakladatelství Blackwell - Bellova stať s názvem "Social Framework of the 
Information Society":  
„…V nadcházejícím století vznikne nový sociální rámec založený na telekomunikacích, 
přičemž povolání, v nichž se budou lidé více uplatňovat, vzniknou ekonomickými a 
sociálními změnami ovlivněnými novými způsoby přenosu poznatků ve společnosti…“ 
V roce 1985: "Teletext and Technology: the New Knowledge and Information Networks 
sítě in the Postindustrial Society": pojmy "electronic library", "information industry", 
"information explosion", "paperless offices" (odsudek mezi knihovníky: jde o likvidaci 
knihoven v důsledku vývoje k budoucí "paperless society"). 
Poprvé užil Bell výrazu "postindustriální společnost" ve smyslu "informační 
společnost" už v roce 1967: „Notes on the post-industrial society“. 
V roce 1989: "Third Technical Revolution and It’s Possible  Socioekonomics 
Consequentions": předpověď mikropočítačového vybavení domácností jako nové 
dimenze sociálního a hospodářského vývoje. 
Na konci 70. let Daniel Bell zařazen mezi nejvýznamnější intelektuály v USA – „Top 
Ten“ v "American Intellectual Elite". 
 
 
 

ALVIN TOFFLER 
 

Narozen v roce 1928 
Prognostik , původně novinář, spoluvydavatel Future, přednášel na Cornell University a 
New School For Social Research  
První slavné dílo: „Future Shock“ v roce 1970 
V roce 1980: nejslavnější a často citované dílo: „Third Wave“ 
„…Tak markantní přenesení většiny nových příležitostí z oblasti materiální výroby do 
oblasti tvorby informací nejen v bohatých, ale i ve středně rozvinutých zemích světa, jakého 
jsme svědky, nevyžaduje již důkladných statistických sociálních studií, abychom si 
uvědomili, že se společnost mění z průmyslové na postindustriální…“ 
1) vlna nástupu agrárního způsobu práce a z něj vyplývajících společenských vztahů (už 
někdy v 10. tisíciletí před Kristem), 
2) industriální vlna, nastoupivší zhruba před 300 lety,  
3) současný epochální předěl - transformace hodnotového oceňování pracovníků i 
podniků a organizací - významnější přístup k poznatkům, jejich přenos a zejména 
uplatnění v ekonomice. 
Zatímco v průmyslovém způsobu organizace hospodářství byly rozhodující suroviny (a 
tudíž vlastnictví území, kde se daly získávat) a hromadná strojová produkce (a tudíž 



továrny, města, resp. průmyslové aglomerace), začíná být stále významnější přístup k 
poznatkům, jejich přenos a zejména uplatnění v ekonomice. 
Imperiální expanze založené v minulosti na ovládnutí území se mění na expanzi v ovládání 
trhů a kapitálu.  
Po "ekonomice továrních komínů" a hromadné, sériové výroby přichází tzv. symbolická 
ekonomika. Je charakterizována zisky ze znalostí a tudíž také z informačních služeb.  
Demokratizace přístupu k informacím vede k demokratizaci organizačních řádů a předpisů 
v podnicích. 
Reinhard Mohn, představitel Bertelsmann, A. G.: „Pouze nařízení schválená většinou 
zaměstnanců mají šanci být dodržována.“  
Osobní postoj Tofflera se od doby vzniku díla Třetí vlna postupně změnil z poměrně 
optimistického vidění postindustriálního světa na hluboce depresivní představy 
důsledků globální informatizace.  
V rozhovoru pro Gazeta Wyborcza v roce 1999: negativní až negativistická stanoviska                                                                         
1. ke způsobu počínání amerického Kongresu                                        
2. k bruselské administrativě Evropské unie 
„Demokraticky volené mocenské orgány nejsou schopny přizpůsobit se globalizaci a 
zároveň jiným než už překonaným vztahům v ekonomice.“ 
V srpnu 1999 exkluzivní rozhovor také deníku El País: zaútočil na ty, kteří včas 
nepochopili význam internetu pro další vývoj lidstva. 
„Jednou z hlavních předností internetu je skutečnost, že dává poprvé v lidské historii 
příležitost k přístupu k poznatkům i "vyděděncům" naší společnosti. Ti, kteří stále 
zdůrazňují negativní stránky a možná nebezpečí internetu i všeobecně nových počítačových 
a telekomunikačních technologií jsou směšní.“ 
 Připouští sice možnost určitých sociálních konfliktů, které vznikají prudkým rozvojem 
internetu, ale v dlouhodobé perspektivě Toffler nevidí v něm žádný lidstvo ohrožující 
problém.  
„Významným kladem internetu je postupné, nikoli však diskriminující stírání rozdílů mezi 
různými kulturami jednotlivých částí světa. Internet totiž současně umožňuje pestrost a 
diverzifikaci etnik a dává příležitost minoritám všeho druhu, aby se projevily už nikoli jen 
lokálně, ale přímo globálně.“ 
Toffler upozorňuje na skutečnost, že v případě internetu a vůbec informatizace lidské 
společnosti jde o první významnou revoluci, která nebyla vyvolána a není řízena z 
Evropy.  
„Internet významně snižuje moc a význam centrálních úřadů, vyvolává flexibilitu pracovní 
doby a pracovního místa a navíc "virtualizuje" finance. Právě postupná eliminace moci 
byrokracie je nesporně pozitivním důsledkem rozšiřování a popularizace internetu.“ 
 
Jako nesporný důkaz pozitivního působení internetu ve světovém měřítku uvedl 
příklady z republiky Peru a z komunistické Číny: Malá peruánská horská vesnička o 
zhruba 50 rodinách začala díky internetu prodávat svoji zemědělskou produkci do 
Spojených států a na druhé straně se rozvíjí obchod mezi čínskými zemědělci a 
restauracemi v Německu, které tak z Číny mohou výhodně nakupovat česnek… 



Se svou ženou Heidi Tofflerovou vydal ještě tituly Změna moci (1990) a Válka a 
antiválka (1993).   
Tofflerův názor na dnes rozšířené obavy z přemíry informací, která moderního člověka 
zaplavuje:  
„Výraz ‘informační exploze‘ je přehnaný a těm, kdo se jí obávají, radím, aby dále v klidu a 
uzavřenosti, resp. v izolaci, bádali ve starých knihách.“  
Další zajímavý názor: Dnešní člověk ani netráví, ani nevnímá rychleji než jeho předkové v 
uplynulých stoletích. Zatímco dříve vnímal podněty a v jejich rámci přijímal informace 
intenzivněji v nepříliš technizovaném prostředí (namísto televize pobýváním v přírodě, 
hovory s jinými lidmi a četbou), nyní má k dispozici více umělých a méně přírodních 
podnětů, nicméně víc, než je mu od přírody fyzicky umožněno, na vstupu svými smysly 
nepřijme. Navíc má (má mít) k dispozici rozum, který mu umožňuje z přicházejících 
podnětů vybírat a zpracovávat jen ty, které jsou z nějakého důvodu vhodné (pro poučení, 
zábavu apod.)… 
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