VÝTAHY ZE ZÁKONŮ TÝKAJÍCÍ SE KRONIKY
ZÁKON O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ č. 499/2004 Sb.
§ 25
(1) Vlastník nebo držitel archiválie je povinen
a) řádně o archiválii pečovat; za tím účelem je povinen udržovat archiválii v dobrém stavu,
chránit ji před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením a užívat
archiválii pouze způsobem, který odpovídá jejímu stavu,
b) neprodleně a předem oznámit Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu
oblastnímu archivu každý zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření
smlouvy o její úschově.
(2) Vlastník nebo držitel archiválie, která je uložena mimo archiv a kterou vede v
základní evidenci Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, je
povinen předávat těmto archivům na vyžádání údaje potřebné pro vedení této
evidence.
§ 37
(1) K nahlížení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třiceti let, není-li dále
stanoveno jinak.
(2) Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé
osobní údaje, 13) lze nahlížet jen s předchozím souhlasem této osoby. Archiv vyrozumí
dotčenou osobu o žádosti o nahlížení a požádá ji o souhlas.
Příloha č. 2 k zákonu. č. 499/2004 Sb.
Dokumenty, které budou podle obsahu vždy vybrány za archiválie
1. Dokumenty podle druhu
a) zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní
samosprávy na všech stupních,
b) zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační struktuře,
vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích
d) dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí,
e) dokumentace významných staveb,
f) kroniky všech typů,
g) matriky narozených, oddaných, zemřelých, vojenské, studentů, členů komor a občanských
sdružení, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání státního občanství,
h) roční rozpočty, závěrečné účty, účetní závěrky, hlavní knihy,
i) historické sčítací archy obyvatelstva,
p) třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o
maturitních zkouškách.
Příloha č. 3 k zákonu. č. 499/2004 Sb.
Archiválie, které se také zařazují do I. kategorie
a) archivní kulturní památky a národní kulturní památky,
b) archiválie vzniklé do roku 1526,

c) listiny vzniklé v letech 1527 až 1648,
d) listiny významného veřejnoprávního a státoprávního charakteru vzniklé po roce 1648,
e) pečetidla vzniklá do konce první poloviny 17. století; po tomto období jen pečetidla
mimořádné umělecké hodnoty.
2. Do I. kategorie se zařazují rovněž i další archiválie, pokud do ní nebyly zařazeny již
podle ustanovení bodu 1, a to
q) kresby, grafické listy a fotografie zpodobující místa, města, významné osoby, historicky
významné události, kroje a nástroje
t) památníky, kroniky a deníky popisující významné historické události nebo obsahující
údaje rozsáhlejšího historického období,
ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 101/2000 Sb.
§ 3 Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány
územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.
(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází
automatizovaně nebo jinými prostředky.
(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba
výlučně pro osobní potřebu.
(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto
údaje nejsou dále zpracovávány.
§ 4 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo
jinými prostředky. 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,
f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem
je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich
okamžité nebo pozdější zpracování,
ZÁKON O AUTORSKÝCH PRÁVECH č. 121/2000
§2
Dílo
(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí
nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické
a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a
sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo
kartografické.

(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části,
včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle
odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.
§5
Autor
(1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.
§9
Vznik práva autorského
(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě.
§ 11
Osobnostní práva
(1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.
(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k
jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li
dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má
právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z
povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby
autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.
§ 12
Právo dílo užít
(1) Autor má právo své dílo užít v původní podobě, či ve spojení s jiným dílem a udělit jiné
osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení
takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.

