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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo kultury 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. července 2017  

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je systémové řešení odevzdávání povinných výtisků neperiodických publikací vydaných 
v elektronické formě; s tím souvisí i upřesnění pojmosloví zákona č. 37/1995 Sb. Dále je cílem návrhu 
výslovně stanovit, že Národní knihovna České republiky provádí tzv. web-harvesting (mapuje, sbírá, 
ukládá a stanoveným způsobem zpřístupňuje vybrané webové stránky). Návrh rozšiřuje povinné 
náležitosti mj. o ISMN (číslo Mezinárodního standardního číslování hudebnin) pro hudebniny, které 
účelem a významem odpovídá ISBN u neperiodických publikací. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

 S předkládaným návrhem zákona jsou spojeny náklady, které budou hrazeny z kapitoly státního 
rozpočtu 334 – Ministerstvo kultury. Tyto náklady činí cca 18 mil. Kč/rok a zahrnují jednak 
materiálové náklady, včetně nákladů investičních, jednak osobní náklady (především náklady 
na platy). 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Vydavatelé neperiodických publikací budou odevzdávat povinný výtisk publikace pořízené 
elektronicky bez hmotného nosiče Národní knihovně České republiky, a to ve formátu 
stanoveném Ministerstvem kultury; ohledně stávajících povinných výtisků (neperiodických 
publikací tištěných, resp. na hmotném nosiči) se situace nemění. Dopad na podnikatelské 
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prostředí, zejména v oblasti vydávání neperiodických publikací, je zanedbatelný. Přesto byl 
v rámci konzultací osloven Svaz českých knihkupců a nakladatelů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Příslušné krajské knihovny budou, v souladu se zavedenou praxí, přijímat povinné výtisky 
neperiodických publikací vydaných na hmotném nosiči, což navrhovaná právní úprava výslovně 
stanoví. Pozitivním dopadem je to, že oprávněné knihovny, včetně krajských, budou mít nově 
přístup k databázi elektronických publikací pořizované Národní knihovnou České republiky jako 
příjemcem těchto elektronických povinných výtisků. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

 

3.10 Korupční rizika: Ne  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.2  Definice problému 

V současné době stále vzrůstá počet publikací vydávaných pouze v elektronické podobě. Tyto 
publikace jsou jak aktuálním informačním pramenem, tak i prvkem kulturního bohatství a 
kulturně-informačního dědictví. Jako takové je třeba zachovat je pro informaci i využití 
do budoucna, a to jak knihovnami coby paměťovými institucemi, tak jejich uživateli (čtenáři).  

Zatímco u tištěné produkce (jak neperiodických publikací, tak periodického tisku) slouží 
pro tento účel institut povinného výtisku, u elektronických publikací odpovídající institut není 
a v zájmu zachování elektronických publikací pro budoucnost je třeba jej zavést. Pokud by se 
tak nestalo, docházelo by – jak se děje již dnes – ke ztrátám budoucího kulturně-informačního 
dědictví. Na rozdíl od tištěného povinného výtisku, který je odevzdán a zachován 
v konzervačních fondech knihoven určených právními předpisy v podstatě „provždy“, pokud 
nenastane mimořádná situace (např. živelní pohroma) nebo pokud není z konzervačních fondů 
vyřazen ze zákonem stanovených důvodů, u elektronických publikací je situace odlišná - je 
třeba zajistit, aby exemplář elektronické publikace (který může být publikován 
prostřednictvím internetu a třeba po týdnu z internetu stažen) byl na základě zákona 
odevzdáván pro uchování pro budoucí generace.  

Zatímco u povinného výtisku tištěných publikací je přesně vymezeno zákonem č. 37/1995 Sb. 
a zákonem č. 46/2000 Sb., která knihovna jej přijímá, a zákon č. 257/2001 Sb. řeší jeho 
zpřístupňování, u zaváděného institutu odevzdávání povinného „výtisku“, resp. exempláře, 
elektronického dokumentu je třeba tyto problémy teprve řešit. 

Zároveň je nutné vyřešit, které elektronické publikace mají být předmětem odevzdávání 
povinného exempláře – je tedy třeba zavést kritéria pro určení, kterých elektronických 
publikací se bude navrhovaná právní úprava týkat. Přitom je nutné pamatovat na zásadní 
rozdíl mezi neperiodickými publikacemi (které jsou vydány jednorázově) a periodiky, které – 
jsou-li publikovány elektronicky prostřednictvím internetu, se mohou měnit v podstatě 
průběžně, i v řádu minut (např. různá zpravodajská periodika). 

Rovněž je třeba stanovit pravidla postupu odevzdávání publikací (zejména způsob a termíny) 
a též pravidla pro nakládání s nimi, to vše u vědomí toho, že dotčené osoby, jež by měly 
obligatorně odevzdávat exemplář povinných výtisků, musí být zatíženy co možná nejméně. 

Dále se jeví jako potřebné zavést pro Národní knihovnu České republiky, která představuje 
centrum systému knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., oprávnění provádět tzv. web-
harvesting neboli mapovat vybrané webové stránky v čase, ukládat jejich obsah a stanovit 
pravidla pro nakládání s ním. 
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Současně se jeví jako žádoucí, aby jako povinná náležitost neperiodické publikace v případě 
hudebnin bylo uváděno ISMN, tedy číslo Mezinárodního standardního číslování hudebnin – 
jde o obdobu čísla Mezinárodního standardního číslování knih (ISBN). ISMN umožňuje 
jednoznačnou identifikaci konkrétní hudebniny a je vhodné jej v hudebninách uvádět. Slouží 
jak knihovnám pro účely jednoznačné identifikace daného titulu v bibliografických 
databázích, tak i knihkupcům a vydavatelům hudebnin (pro účely vzájemné komunikace a 
realizaci obchodních vztahů). 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Povinný výtisk (tištěných) neperiodických publikací je upraven, včetně jeho odevzdávání a 
nakládání s ním, v těchto předpisech: 

- zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů 
- zavádí definici neperiodické publikace a povinnost odevzdávat její povinný 

výtisk taxativně vyjmenovaným knihovnám 
- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
- upravuje tzv. konzervační fond, který se skládá z přijatých povinných výtisků, 

a nakládání s ním. 

Povinný výtisk (tištěného) periodického tisku je upraven, včetně jeho odevzdávání a 
nakládání s ním, v těchto předpisech: 

- zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů – 
zavádí definici periodického tisku a povinnost odevzdávat povinný výtisk taxativně 
vyjmenovaným knihovnám 

- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– upravuje tzv. konzervační fond, který se skládá z přijatých povinných výtisků, a 
nakládání s ním. 

Odevzdávání povinného exempláře elektronické publikace není v současné době upraveno. 
Pokud exemplářem elektronické publikace disponuje osoba, jíž svědčí tzv. knihovní licence 
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, pak se nakládání 
s tímto exemplářem řídí uvedeným zákonem, zejména § 37 tohoto zákona. Je přitom třeba 
rozlišovat, zda jde o elektronickou publikaci na hmotném nosiči (např. CD-ROM) anebo 
o elektronickou publikaci bez hmotného nosiče, zveřejněnou pouze na internetu. 

Povinnost vydavatele odevzdávat povinný výtisk elektronických publikací nebo alespoň 
povinnost vydavatele strpět provedení web-harvestingu je zavedena i v jiných státech 
(namátkou z evropských států: Estonsko, Slovinsko, Velká Británie).  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Národní knihovna České republiky – je podle § 9 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb. centrem 
systému knihoven v České republice, přijímá povinné výtisky neperiodických publikací a 
periodického tisku; novela stanoví pravidla pro přijímání a uchovávání neperiodických 
publikací a periodik vydaných v elektronické podobě, jakož i nakládání s nimi.  

Provozovatelé knihoven evidovaných Ministerstvem kultury podle knihovního zákona – 
poskytují veřejné knihovnické a informační služby podle § 4 odst. 1 zákona č. 257/2001 Sb. 

Vydavatelé neperiodických publikací – budou Národní knihovně České republiky (případně 
Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana) odevzdávat povinné výtisky neperiodických 
publikací, které pořídí v elektronické podobě bez hmotného nosiče, a to v souladu se 
standardem, který vydá Ministerstvo kultury; u neperiodických publikací zůstane zachován 
stávající stav, tedy neperiodické publikace vydané na hmotném nosiči budou odevzdávány 
knihovnám vyjmenovaným v zákoně č. 37/1995 Sb.  

Vydavatelé periodického tisku – nebudou odevzdávat povinné výtisky periodik, jež vydávají 
v elektronické podobě, ale Národní knihovna České republiky bude prostřednictvím web-
harvestingu mapovat, sbírat, ukládat a ve stanoveném režimu zpřístupňovat i webové stránky 
s obsahem, který lze v podstatě podřadit pod zákon č. 46/2000 Sb. (jde například o různé 
zpravodajské weby).  

Uživatelé knihoven – budou mít ve stanoveném režimu, v souladu s autorským zákonem, 
přístup k elektronickým publikacím. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je zavést efektivní způsob uchovávání neperiodických publikací vydávaných 
v elektronické podobě, coby prvku kulturně-informačního dědictví: jejich odevzdávání, 
uchovávání a zpřístupňování. Povinný exemplář (výtisk) elektronických publikací bude 
přijímat Národní knihovna České republiky jako centrum knihoven a bude je dále poskytovat 
dalším, taxativně vymezeným knihovnám, jež je budou zpřístupňovat svým uživatelům 
ve svých prostorách, v režimu zákona č. 121/2000 Sb. Dále bude Národní knihovna České 
republiky provádět v rámci své hlavní činnosti (ve smyslu § 53 zákona č. 218/2000 Sb.) web-
harvesting, tedy bude mapovat vybrané webové stránky v čase, ukládat jejich obsah a 
zpřístupňovat jej svým uživatelům ve svých objektech, v souladu s § 37 zákona č. 121/2000 
Sb. Dalším cílem návrhu je jednoznačné stanovení (v právní normě), že vydáním 
neperiodické publikace tiskem se rozumí vydání na jakémkoli hmotném nosiči, tedy nejen 
klasickou tiskařskou technikou – tento princip  zmiňuje důvodová zpráva k zákonu č. 37/1995 
Sb. Konečně je cílem návrhu doplnit do zákona č. 37/1995 Sb. povinnost vydavatelů 
hudebnin uvádět ve vydaných hudebninách číslo Mezinárodního standardního číslování 
hudebnin (ISMN), pokud bylo přiděleno, aby bylo možné konkrétní hudebninu jednoznačně 
identifikovat, shodně jako číslo ISBN umožňuje jednoznačně identifikovat konkrétní 
neperiodickou publikaci.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

Publikace vydávané v elektronické formě bez hmotného nosiče tvoří významnou součást 
kulturního dědictví a důležitý informační pramen. Na rozdíl od publikací vydaných tiskem, 
které jsou vydány a jako rozmnoženiny děl odevzdávány jako povinný výtisk (v hmotné 
podobě), u publikací vydaných v elektronické formě (například odborný text zveřejněný 
na internetu) může nastat situace, že publikace v podstatě „ze dne na den“ zanikne, to jest: 
není již zveřejněna na internetu, v důsledku čehož se kulturně-informační dědictví České 
republiky ochuzuje. Tento problém u tištěných publikací nemůže nastat. Pokud by 
navrhovaná novela nenabyla účinnosti, pokračoval by naznačený stav, což z hlediska 
rostoucího podílu elektronických médií, informačního rozvoje a potřebného uchovávání 
kulturně-informačního dědictví není žádoucí: i neperiodické publikace vydané (zveřejněné) 
pouze elektronicky jsou prvkem kulturně-informačního dědictví a jako takové musí být 
uchovávány, k čemuž je třeba vytvořit právní podmínky, které budou vyžadovat i součinnost 
vydavatele. 

Na elektronické publikace vydané na hmotném nosiči (např. CD-ROM) se nyní v praxi 
nahlíží shodně jako na publikace pořízené klasickými tiskařskými technikami – jak vyplývá 
z důvodové zprávy k zákonu č. 37/1995 Sb., která, byť není normativním textem, je 
využívána jako nástroj k interpretaci zákona č. 37/1995 Sb. Je ovšem potřeba důsledně rozlišit 
publikace (rozmnoženiny děl) na hmotném nosiči a bez hmotného nosiče, a to z hlediska 
autorskoprávního (jde tu o tzv. vyčerpání autorských práv ve smyslu § 14 zákona 
č. 121/2000 Sb.).  Pokud by se tak nestalo, mohlo by docházet k problémům s interpretací 
zákona č. 37/1995 Sb. (v oblasti povinných výtisků a přístupu uživatelů knihoven k nim), 
proto je třeba v právní normě důsledně oddělovat elektronické publikace vydané na hmotném 
nosiči a elektronické publikace vydané bez hmotného nosiče, pouze prostřednictvím internetu. 
Toto interpretační riziko je třeba odstranit. 

Podle stávající právní úpravy [§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 37/1995 Sb.] je vydavatel 
neperiodické publikace povinen uvádět v publikaci ISBN (číslo Mezinárodního standardního 
číslování knih), pokud bylo uděleno. Zákon č. 37/1995 Sb. však neřeší problematiku ISMN, 
tedy čísla Mezinárodního standardního číslování hudebnin (tuto problematiku z podstaty řešit 
nemůže, neboť systém ISMN vznikl v roce 1995 a v České republice se uplatňuje až od roku 
1996, kdy ovšem zákon č. 37/1995 Sb. již byl platný a od 1. 1. 1996 i účinný). Protože ISMN 
plní u tiskem vydaných hudebnin stejnou funkci jako ISBN u neperiodických publikací, je 
vhodné zavést povinnost vydavatelů hudebnin uvádět ve vydaných hudebninách ISMN, 
pokud bylo uděleno. Tím se umožní (byť s výhradou toho, že přidělení ISMN není v České 
republice povinné) jednoznačná identifikace konkrétní tiskem vydané hudebniny.    
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2. Návrh variant řešení  

2.1 Problematika odevzdávání neperiodických publikací pořízených elektronicky – 
institut jako takový a jeho základní princip 

2.1.1 Varianta 0 

Tato varianta, předpokládající zachování současného stavu, znamená, že nebude i nadále 
podchycen povinný výtisk publikací pořízených elektronicky a tedy bude docházet ke ztrátám 
na kulturně-informačním dědictví, neboť nebude vytvořen právní nástroj, který by umožnil 
efektivní získávání (alternativu povinného výtisku u tištěných publikací) elektronických 
publikací, jejich ukládání a jejich zpřístupňování. 

2.1.2 Varianta 1 – odevzdávání všech neperiodických publikací pořízených elektronicky 

Tato varianta předpokládá, že všechny elektronicky pořízené neperiodické publikace, 
dostupné v České republice, by měly být odevzdávány, uchovávány a zpřístupňovány na 
základě nové právní úpravy.  

2.1.3 Varianta 2 – Odevzdávání těch neperiodických publikací pořízených elektronicky, které 
splňují právní úpravou stanovená kritéria 

Tato varianta předpokládá, že předmětem navrhované právní úpravy budou pouze ty 
neperiodické publikace pořízené elektronicky, které budou vyhovovat přesně stanoveným 
kritériím. Zde se nabízí následující kritéria: (1) přítomnost čísla ISBN/ISMN, (2) vydání 
publikace za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, (3) vydání 
publikace s využitím veřejných prostředků. Přitom je nutno řešit, jaká kritéria a v jakém 
vztahu využít.  

2.2 Problematika odevzdávání neperiodických publikací pořízených elektronicky – 
mezinárodní aspekt problému a jeho řešení (poznámka: tento bod se uplatní jen tehdy, 
pokud v bodě 2.1 bude zvolena jiná varianta než „nulová“) 

2.2.1 Varianta 0  

Tato varianta znamená, že nebude zvlášť řešeno odevzdávání neperiodických publikací 
elektronicky pořízených v zahraničí, byť mohou být (a běžně jsou) tyto publikace legálně 
dostupné v České republice prostřednictvím internetu. Tato varianta by ve svém důsledku 
znamenala, že vlastně každý vydavatel každé publikace elektronicky pořízené v zahraničí by 
musel odevzdávat její povinný výtisk, resp. exemplář. 

2.2.2 Varianta 1 – určení, kterých neperiodických publikací pořízených elektronicky 
v zahraničí se návrh týká 

Tato varianta znamená určení publikací, na které nebude navrhovaná právní úprava dopadat, a 
to ve vazbě na aktuální vymezení věcné působnosti zákona č. 37/1995 Sb. Nabízí se 
konstrukce, kdy se formou negativního vymezení věcné působnosti stanoví, že právní úprava 
se nevztahuje na publikace, jež nebyly uvedeny na trh v České republice (bez ohledu na osobu 
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vydavatele), a dále se nevztahuje na publikace, jejichž zahraniční vydavatel nemá organizační 
složku na území České republiky (byť by byly uvedeny na trh v České republice). Tato 
konstrukce obsahově odpovídá stávající právní úpravě vztahující se na tištěné publikace. 

2.3 Problematika periodického tisku pořizovaného v elektronické podobě 

2.3.1 Varianta 0 

Tato varianta spočívá v zachování současného stavu. Ve svých důsledcích znamená, že 
publikace, podřaditelné pod pojem „periodický tisk“ vydávané v elektronické podobě 
(například různá zpravodajství), nebudou uchovány pro potřeby paměťových institucí a tedy 
ani jako součást kulturně–informačního dědictví; nebudou tedy ani předmětem veřejných 
knihovnických a informačních služeb podle § 4 odst. 1 zákona č. 257/2001 Sb.  

2.3.2 Varianta 1 – odevzdávání povinných výtisků periodického tisku, vydávaného 
elektronicky, vydavatelem 

Tato varianta spočívá v tom, že vydavatel periodik v elektronické formě by odevzdával 
povinné výtisky, šlo by o jeho aktivní povinnost, odpovídající povinnosti odevzdat povinný 
„výtisk“ neperiodické publikace pořízené elektronicky.  

2.3.3 Varianta 2 – sběr výtisků (exemplářů) periodického tisku vydávaných elektronicky 
metodou tzv. web-harvestingu, prováděného Národní knihovnou České republiky 

Tato varianta spočívá v tom, že vydavatel neponese aktivní povinnost odevzdávat povinný 
exemplář periodického tisku vydávaného elektronicky, nýbrž Národní knihovna České 
republiky coby centrum systému knihoven (§ 9 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb.) bude provádět 
web-harvesting: bude mapovat vybrané webové stránky, ukládat je a ve stanoveném režimu 
(v souladu s autorskoprávními předpisy) je bude zpřístupňovat; není samozřejmě možné, již 
z podstaty věci, mapovat a ukládat všechny webové stránky dostupné v České republice nebo 
alespoň mající k České republice vztah. 

2.4 Problematika formy odevzdávání povinných výtisků publikací pořízených 
elektronicky 

2.4.1 Varianta 0 

Tato varianta spočívá v tom, že právní úprava nebude řešit, v jaké podobě, resp. formátu, 
budou publikace odevzdávány. 

2.4.2 Varianta 1 – povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou odevzdávány 
ve formátu stanoveném zákonem 

Tato varianta předpokládá, že právní úprava přímo stanoví, v jakých formátech budou 
povinné výtisky publikací pořízených elektronicky odevzdávány. 

2.4.3 Varianta 2 - povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou odevzdávány 
ve formátu, který stanoví Ministerstvo kultury 
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Tato varianta předpokládá, že Ministerstvo kultury stanoví, v jakých formátech budou 
povinné výtisky publikací pořízených elektronicky odevzdávány. Formát nebude tedy určen 
přímo zákonem, ale standardem (správním aktem) Ministerstva kultury. 

2.5 Problematika okruhu subjektů, jimž budou odevzdávány povinné výtisky publikací 
pořízených elektronicky 

2.5.1 Varianta 0 

Tato varianta spočívá v tom, že právní úprava by vůbec neřešila okruh příjemců, jimž bude 
povinný výtisk odevzdáván. 

2.5.2 Varianta 1 – povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou odevzdávány 
ve stejném rozsahu jako povinné výtisky publikací tištěných  

Tato varianta předpokládá, že povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou 
odevzdávány shodně jako povinné výtisky tištěných publikací, tedy knihovnám 
vyjmenovaným taxativním výčtem v § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb. 

2.5.3 Varianta 2 – povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou odevzdávány 
pouze Národní knihovně České republiky; publikace ve formátu určeném pro potřeby osob se 
zrakovým postižením budou odevzdávány Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana 

Tato varianta předpokládá, že povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou 
odevzdávány Národní knihovně České republiky a ta je bude dále zpřístupňovat vybraným 
(taxativním výčtem určeným) knihovnám, které je pak budou zpřístupňovat svým čtenářům. 
Publikace tištěné slepeckým písmem nebo pořízené ve formátu určeném primárně pro potřeby 
zrakově postižených osob budou odevzdávány Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. 
Macana. 

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Základní přínos návrhu spočívá v zavedení mechanismu pro trvalé uchování neperiodických 
publikací pořízených elektronicky, tedy bez hmotného nosiče. Tyto publikace tvoří důležitou 
část kulturně-informačního dědictví a jejich uchovávání knihovnami a zpřístupňování 
uživatelům knihoven není v současné době právně upraveno. Tento přínos návrhu je ovšem 
obtížné kvantifikovat. 

Dalším přínosem návrhu je kodifikace tzv. web-harvestingu, který sice již nyní provádí 
Národní knihovna České republiky, avšak chybí jeho výslovné právní zakotvení v rámci 
hlavní činnosti (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb.) Národní knihovny České republiky. 
Ani tento přínos návrhu není dobře možné kvantifikovat. 
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Navrhovaná právní úprava si vyžádá určité náklady, a to jednak náklady na straně Národní 
knihovny České republiky, jednak náklady na straně vydavatelů neperiodických publikací 
pořízených elektronicky. 

3.2  Náklady 

Národní knihovně České republiky vzniknou v souvislosti s navrhovanou právní úpravou 
náklady, které budou hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto náklady lze vyčíslit na cca 18 mil. 
Kč/rok a budou hrazeny z příspěvku na provoz, který Národní knihovně České republiky 
poskytuje Ministerstvo kultury podle zákona č. 218/2000 Sb. Podrobně jsou tyto náklady 
rozepsány v připojených tabulkách (viz příloha). Navrhovaná právní úprava nebude znamenat 
zvýšené nároky na státní rozpočet; potřebné náklady budou hrazeny z kapitoly 334 – 
Ministerstvo kultury. 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou vzniknou náklady i vydavatelům neperiodických 
publikací pořízených elektronicky a zveřejněných na internetu. Tyto náklady není možné 
přesně vyčíslit (a to ani po konzultaci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů), lze 
nicméně předpokládat, že pro vydavatele budou v podstatě zanedbatelné. Ministerstvo kultury 
stanoví standardem, jakým způsobem a v jakém formátu budou publikace odevzdávány, 
přičemž se předpokládá formát běžně dostupný a pro knihovny využitelný (např. *.pdf). 

3.3 Přínosy 

Základní přínosy návrhu jsou uvedeny v bodě 3.1. Návrh především poskytne právní nástroj 
k efektivnímu získávání, uchovávání a zpřístupňování neperiodických publikací pořízených 
elektronicky bez hmotného nosiče, pouze zveřejněných na internetu. Příjemcem těchto 
publikací (povinných výtisků) bude Národní knihovna České republiky (a v případě publikací 
určených primárně pro osoby se zrakovým postižením Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. 
E. Macana), která je bude poskytovat vybraným knihovnám (což je důležité z hlediska 
ochrany kulturně-informačního dědictví), přičemž tyto knihovny budou moci takto získané 
publikace zpřístupňovat svým uživatelům, což bude ve svém důsledku představovat pozitivní 
dopad na nejširší veřejnost. Dalším přínosem návrhu je právní ukotvení tzv. web-harvestingu, 
který bude provádět Národní knihovna České republiky a získané dokumenty (sklizené 
webové stránky) bude zpřístupňovat svým uživatelům, čímž dojde k rozšíření nabídky 
v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a zlepšení přístupu veřejnosti 
k informacím.  S ohledem na prováděné změny dojde také k upřesnění pojmosloví zákona 
č. 37/1995 Sb., které bude adekvátně reagovat na rozvoj informačních technologií. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Konkrétně jsou jednotlivé varianty řešení rozebrány v části 4, zde je uvedeno přehledné a 
stručné shrnutí. O obecných nákladech a přínosech navrhované právní úpravy pojednává tato 
část hodnocení dopadů právní regulace v bodech 3.1 – 3.3. Pořadí variant je uvedeno 
v následující tabulce; přitom vhodná varianta je označena v pořadí „1“, nevhodná varianta 
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(leč případně akceptovatelná) je označena v pořadí „2“ a varianta, jež se jeví nepřijatelnou, 
nicméně byla při zpracování materiálu zvažována, je označena v pořadí „3“. 

Problematika Varianta 0 Pořadí Varianta 1  Pořadí Varianta 2 Pořadí 
2.1 nepřijatelná 3 nevhodná 2 vhodná 1 
2.2 nepřijatelná 3 vhodná 1 ----- ----- 
2.3 nevhodná 2 nevhodná 2 vhodná 1 
2.4 nevhodná 2 nevhodná 2 vhodná 1 
2.5 nepřijatelná 3 nevhodná 2 vhodná 1 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Při výběru nejvhodnější varianty Ministerstvo kultury vycházelo v základu z následujícího: 

1. Primárním účelem navrhované právní normy je získávání, uchovávání a zpřístupňování 
kulturně-informačního dědictví majícího podobu elektronické publikace bez hmotného nosiče. 

2. Právní norma musí být funkční a tedy i efektivně vymahatelná, a proto je třeba ipso facto 
činit rozdíl mezi vydavateli tuzemskými a zahraničními, jakož i mezi neperiodickými 
publikacemi (rozmnoženinami děl, jež jsou po jejich vydání v podstatě neměnné) a 
periodickým tiskem (který se může, pokud jde o elektronická periodika, měnit průběžně). 

4.1 Problematika odevzdávání neperiodických publikací pořízených elektronicky – 
institut jako takový a jeho základní princip 

Byla zvolena varianta 2 – odevzdávány budou neperiodické publikace, které splňují 
zákonem stanovené parametry. Budou odevzdávány publikace, které mají ISBN nebo ISMN. 
I když tento parametr je v České republice nepovinný (například vydavatel není povinen 
vybavit jím vydanou neperiodickou publikaci ISBN), jde o právně jednoznačné (a proto 
vhodné) kritérium. Dále budou odevzdávány publikace, které byly vydány (resp. pořízeny 
elektronicky) za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu – zde je využito 
pojmosloví zákona č. 121/2000 Sb. Postačí, když neperiodická publikace bude splňovat jedno 
z uvedených kritérií. Nebude využito kritérium využití veřejných prostředků, neboť není 
právně jednoznačné (zde především vyvstává otázka, co vše lze zahrnout pod kategorii 
veřejných prostředků a zda by měly být předmětem odevzdávkové povinnosti i publikace, 
na jejichž vydání byly sice použity veřejné prostředky, avšak jen v marginální výši – což by 
se mohlo jevit až jako nepřiměřená zátěž adresátů veřejné správy) a jeho použití je tudíž 
nevhodné.  

Varianta 0 nepřichází v úvahu: odporuje samotnému účelu celé zamýšlené právní úpravy a 
znamenala by, že nebude existovat právní nástroj zajišťující, aby publikace vydané pouze 
elektronicky, bez hmotného nosiče, mohly být efektivně uchovávány a zpřístupňovány 
odborné i laické veřejnosti. 

Varianta 1 se jeví jako nevhodná. Není možné, aby byly odevzdávány, uchovávány a 
zpřístupňovány všechny elektronicky pořízené neperiodické publikace dostupné v České 
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republice, k tomu nemá systém knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb. a zejména Národní 
knihovna České republiky potřebnou kapacitu. 

4.2 Problematika odevzdávání neperiodických publikací pořízených elektronicky -
mezinárodní aspekt problému a jeho řešení 

Vzhledem k tomu, že nebyla vybrána varianta „nulová“ (jak zmíněno v části 2.2), je nutno se 
zabývat i mezinárodním aspektem problematiky. 

Byla zvolena varianta 1, a to především z toho důvodu, že navrhovaná právní úprava se má 
primárně vztahovat k publikacím majícím vazbu k České republice. Podle stávajícího § 1 
odst. 3 písm. h) zákona č. 37/1995 Sb. platí, že se tento zákon nevztahuje na rozmnoženiny 
vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České republiky. 
Podle zvolené varianty bude věcná působnost zákona č. 37/1995 Sb. doplněna tak, že se tento 
zákon nebude vztahovat na publikace, jež byly pořízeny elektronicky v cizině vydavatelem, 
který nemá organizační složku na území České republiky (zde jde též o možnost efektivní 
vymahatelnosti právní úpravy – pokud by vydavatel neměl na území České republiky 
organizační složku, bylo by obtížné s takovým vydavatelem už jen komunikovat ve správním 
řízení). Dále se zákon č. 37/1995 Sb. nebude vztahovat na publikace, které (bez ohledu 
na osobu vydavatele) nebyly uvedeny na trh v České republice – z podstaty věci se na tyto 
publikace nemůže zákon č. 37/1995 Sb. (a jím stanovené povinnosti) vztahovat. Jinak 
vyjádřeno, pokud určitá elektronická publikace není legálně dostupná prostřednictvím služeb 
informační společnosti v České republice, zákon č. 37/1995 Sb. se na jejího vydavatele 
nebude aplikovat. 

Varianta 0 není reálná. Pokud by navrhovaná právní úprava neřešila negativní věcnou 
působnost zákona č. 37/1995 Sb. (to jest: neřešila by, na které elektronicky pořízené 
publikace se zákon nevztahuje), znamenalo by to, že každá neperiodická publikace pořízená 
elektronicky – tedy i v zahraničí, by podléhala odevzdávkové povinnosti. Taková právní 
úprava by ovšem nebyla efektivně vymahatelná a ostatně není ani v zájmu systému knihoven. 
Zjednodušeně vyjádřeno, není účelem navrhované úpravy „zahltit“ systém knihoven 
publikacemi, které knihovny pro plnění svých úkolů, stanovených zákonem č. 257/2001 Sb., 
nepotřebují a které nemohou být ani náležitě zpracovány po bibliografické a katalogizační 
stránce (a to i z důvodu kapacity datových úložišť). 

4.3 Problematika periodického tisku pořizovaného v elektronické podobě 

Byla zvolena varianta 2. Vydavatelé periodického tisku pořizovaného v elektronické podobě 
nebudou mít povinnost jednotlivé výtisky, resp. exempláře, aktivně odevzdávat. Sběr a 
ukládání budou řešeny cestou tzv. web-harvestingu, který bude provádět Národní knihovna 
České republiky: bude sbírat vybrané webové stránky, ukládat je a v souladu se zákonem 
č. 121/2000 Sb. je bude zpřístupňovat. Web-harvesting bude výslovně uveden v § 9 odst. 2 
zákona č. 257/2001 Sb. (z hlediska zákona č. 218/2000 Sb. bude spadat do hlavní činnosti 
Národní knihovny České republiky). 
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Varianta 1 není dobře realizovatelná. Není možné, aby vydavatelé aktivně odevzdávali každý 
exemplář elektronického povinného tisku – například u různých zpravodajských webových 
stránek, které se mohou obsahově měnit i v řádu minut, by takový postup vyústil v zahlcení 
Národní knihovny České republiky a rovněž by znamenal vskutku neúměrnou zátěž 
jednotlivých vydavatelů. Není ostatně účelem navrhované právní úpravy uchovávat každou 
webovou stránku – Národní knihovna České republiky musí postupovat selektivně a sama 
určit (i s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem), které webové stránky bude sklízet a 
v jakých intervalech. 

Varianta 0 není účelná: znamená in principio zachování současného stavu, v němž sice 
Národní knihovna České republiky může provádět web-harvesting (byť se základní oporou 
toliko v zásadě legální licence podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky), avšak tato činnost 
není blíže v právním řádu ukotvena, což může činit potíže zejména v oblasti nakládání se 
sklizenými webovými stránkami a jejich zpřístupňování. 

4.4 Problematika formy odevzdávání povinných výtisků publikací pořízených 
elektronicky 

Byla zvolena varianta 2. Je třeba stanovit, v jakém formátu mají být elektronicky pořízené 
publikace odevzdávány tak, aby byly v systému knihoven zpracovatelné a zpřístupnitelné 
uživatelům knihoven. Je nutno předejít situaci, kdy určitý vydavatel by sice formálně 
odevzdal povinný výtisk publikace pořízené elektronicky, avšak odevzdal by jej v takovém 
formátu, který pro knihovny nebude využitelný. Předpokládá se, že požadavky na povinný 
výtisk a způsob jeho odevzdání budou stanoveny standardem, který vydá Ministerstvo kultury 
(po konzultaci s knihovnami a vydavateli). 

Varianta 0 je nevhodná z důvodů naznačených výše: nelze ponechat zcela na vydavatelích, 
v jakých formátech budou publikace pořízené elektronicky odevzdávat, neboť by mohla 
nastat situace, že bude publikace odevzdána v takovém formátu, který nebude možné 
zpracovat. 

Varianta 1 je sice možná, ale jeví se jako poněkud těžkopádná. S ohledem na rychlý rozvoj IT 
technologií je nutné, aby bylo možné operativně měnit předepsaný způsob odevzdávání 
publikací včetně přípustných formátů: umožnit nově vznikající formáty nebo naopak vyloučit 
formáty již překonané (namátkou zde lze uvést příklad AmiPro a formát *.sam). Pokud by 
byla zvolena tato varianta, musela by být v případě potřeby změny způsobu odevzdávání 
publikace a formátu provedena změna zákona, což se – již z hlediska časového – jeví jako 
nevhodné. 

4.5 Problematika okruhu subjektů, jimž budou odevzdávány povinné výtisky publikací 
pořízených elektronicky 

Byla zvolena varianta 2 – povinné výtisky neperiodických publikací pořízených elektronicky 
budou vydavatelé odevzdávat Národní knihovně České republiky. Ta bude vytvářet 
z přijatých povinných výtisků databázi, k jejímu využívání (vytěžování a zužitkování) budou 
oprávněny knihovny vyjmenované taxativně v zákoně č. 257/2001 Sb.; tyto knihovny budou 
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tyto povinné výtisky zpřístupňovat, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., svým uživatelům. 
Publikace tištěné slepeckým písmem nebo pořízené ve formátu určeném primárně pro potřeby 
zrakově postižených osob budou odevzdávány Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. 
Macana. 

Varianta 0 je pouze kabinetní: pokud je zavedena nová povinnost odevzdávat povinný výtisk 
elektronicky pořízených neperiodických publikací, není možné, aby chyběl přesně určený 
okruh subjektů, kterým tato povinnost svědčí, resp. kterým subjektům mají být povinné 
výtisky odevzdávány. Bez tohoto určení by byla právní norma imperfektní. 

Varianta 1 sice může připadat v úvahu, avšak z hlediska administrativní zátěže adresátů 
veřejné správy, v tomto případě vydavatelů, není vhodná. Je zbytečné, aby vydavatel 
odevzdával povinný výtisk elektronicky pořízených publikací více knihovnám, když postačí 
jeho odevzdání Národní knihovně České republiky, která bude získané výtisky snadno 
zpřístupňovat jiným (taxativním výčtem určeným) knihovnám. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučená varianta, jak je v jednotlivostech a podrobnostech popsána v části 3 a 4, bude 
zavedena do stávajících právních předpisů, a sice do zákona č. 257/2001 Sb. a do zákona 
č. 37/1995 Sb. Podle potřeby bude Ministerstvo kultury formulovat a vydávat metodické 
materiály. 

V zákoně č. 257/2001 Sb. budou zavedeny určité povinnosti pro Národní knihovnu České 
republiky; pokud je nebude plnit, bude problém řešen v rámci vztahu zřizovatel (organizační 
složka státu Ministerstvo kultury) – státní příspěvková organizace (Národní knihovna České 
republiky). Pokud by Národní knihovna České republiky stanovené povinnosti neplnila, může 
jí Ministerstvo kultury upravit výši příspěvku na provoz (§ 54 zákona č. 218/2000 Sb.), 
popřípadě může nařídit, jak má své povinnosti plnit, a to s rámcovou oporou v § 53 odst. 1 
zákona č. 218/2000 Sb. 

Pokud jde o vydavatele neperiodických publikací pořizovaných elektronicky, jejich nově 
zavedená povinnost bude podléhat sankci podle § 5 odst. 3 zákona č. 37/1995 Sb. 

Vynucování bude tedy řešeno v režimu zákona č. 218/2000 Sb. (u Národní knihovny České 
republiky) a v rámci ukládání sankcí ve správním řízení (u vydavatelů neperiodických 
publikací – zákon č. 37/1995 Sb.). 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude v působnosti Ministerstva kultury. Z hlediska 
kvantitativního vyhodnocení nákladů a přínosů v průběhu účinnosti navrhované úpravy se 
jako lhůta vhodná k získání dostatečně robustního souboru dat pro účel přezkumu účinnosti 
navrhované úpravy jeví doba tři až pět let od vstupu tohoto zákona v účinnost. 
Účinnost předloženého návrhu zákona lze ověřit v praxi běžnými metodami správní kontroly 
a dozoru. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

Ústřední knihovnická rada (poradní orgán Ministerstva kultury) - § 15 odst. 2 zákona 
č. 257/2001 Sb. 

Národní knihovna České republiky 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek 

8. Kontakt na zpracovatele RIA   

Závěrečnou zprávu RIA zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy 
jsou: 

 
Mgr. Jiří Klusoň 
vedoucí oddělení umění 
odbor umění, literatury a knihoven 
tel.: 257 085 356 
e-mail: jiri.kluson@mkcr.cz 
 
JUDr. Renata Pešková 
vedoucí legislativního oddělení  
odbor legislativní a právní 
Tel.: 257 085 293 
e-mail: renata.peskova@mkcr.cz  
 

 

 

 

 

Příloha: Vyčíslení nákladů právní regulace 
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