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V l á d n í   n á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……… 2017, 

 

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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna knihovního zákona 

Čl. I  

 

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., 

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek 

pod čarou č. 12 až 14 znějí:  

„c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování vybraných informací, které jsou 

volně dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb informační 

společnosti12), a pořizuje databázi těchto informací, k jejímuž vytěžování a zužitkování 

jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, 

Městská knihovna v Praze, Parlamentní knihovna, knihovna Národního muzea 

v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny; při 

výkonu této činnosti odpovídá za obsah informací, včetně informací vyhledaných 

z vlastní iniciativy, v rozsahu, ve kterém odpovídá poskytovatel služby informační 

společnosti za ukládání obsahu informací poskytnutých uživatelem13), 

d) pořizuje databázi povinných výtisků pořízených neperiodických publikací14), 

k jejímuž vytěžování a zužitkování jsou oprávněny knihovny podle písmene c), 

______ 

12) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

13) § 5 zákona č. 480/2004 Sb. 
14) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena e) až i). 

2. V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 znějí:  
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„(3) Databáze pořizovaná Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) se 

považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 

(4) Obsah databáze pořizované Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. d) 

zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c) prostřednictvím 

k tomu určených technických zařízení umístěných v jejich objektu, zpravidla v místě 

sídla, a to v jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli výhradně pro účely 

výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti zhotovení 

rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části. Povinný výtisk neperiodické 

publikace, která byla pořízena15) i vydána16), zpřístupňuje pouze Národní knihovna, 

Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Městská 

knihovna v Praze nebo místně příslušná krajská knihovna podle sídla nebo adresy 

místa pobytu vydavatele. 

______ 

 15) § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 16) § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.  
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o neperiodických publikacích 

Čl. II 

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „vydávány“ vkládají slova „nebo pořizovány, a to“.  

2. V § 1 odstavec 2 zní:  

„(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) veřejným šířením zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému 

okruhu osob, 

b) vydavatelem osoba, která neperiodickou publikaci vydala nebo pořídila,  

c) vydáním veřejné šíření neperiodické publikace na jakémkoli hmotném nosiči, 

včetně veřejného šíření slepeckým písmem,  

d) pořízením veřejné šíření neperiodické publikace bez hmotného nosiče, včetně 

veřejného šíření v elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým 

postižením.“. 

3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

včetně poznámky pod čarou č. 9 zní: 

„i) rozmnoženiny pořízené v cizině, pokud nebyly uvedeny na trh v České republice 

prostřednictvím služeb informační společnosti9) nebo vydavatel nemá organizační 

složku na území České republiky. 

______ 

9) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAHQKFPIU)

aspi://module='ASPI'&link='81/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='61/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


3 

 

4. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) označení vydavatele, a to 

1. název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla podnikatele, nebo adresu místa 

trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště (dále jen „místo pobytu“), jde-li o 

fyzickou osobu; namísto uvedení místa pobytu v neperiodické publikaci je 

fyzická osoba oprávněna sdělit místo pobytu krajskému úřadu, a to do 15 dnů 

ode dne vydání nebo pořízení neperiodické publikace, “. 

5. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „vydání“ vkládají slova „ , jde-li o neperiodickou 

publikaci vydanou, nebo rok prvního uvedení na trh v České republice 

prostřednictvím služeb informační společnosti9), jde-li o neperiodickou publikaci 

pořízenou“. 

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „vydání, z něhož“ nahrazují slovy „neperiodické 

publikace vydané nebo pořízené, z níž“. 

 

7. V § 2 odst. 1 písm. g) se za slovo „knih“ vkládají slova „nebo Mezinárodního 

standardního číslování hudebnin“. 

 

8. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:   

„h) název a adresu sídla nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla 

podnikatele nebo místo pobytu osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, jde-li o 

publikaci vydanou,“. 

 

9. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní:   

„i) rok, ve kterém byla neperiodická publikace vydána nebo pořízena.“. 

 

10. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každé 

neperiodické publikace vydané nebo pořízené stanovený počet neperiodických 

publikací (dále jen „povinný výtisk“) těmto příjemcům: 

a) jde-li o vydání neperiodické publikace, s výjimkou veřejného šíření slepeckým 

písmem, do 30 dnů ode dne vydání  

1. Národní knihovně České republiky 2 povinné výtisky, 

2. Moravské zemské knihovně v Brně 1 povinný výtisk, 

3. Vědecké knihovně v Olomouci 1 povinný výtisk, 

4. Městské knihovně v Praze nebo místně příslušné krajské knihovně podle sídla nebo 

místa pobytu vydavatele 1 povinný výtisk, 

b) jde-li o pořízení neperiodické publikace, jíž bylo uděleno číslo Mezinárodního 

standardního číslování knih nebo číslo Mezinárodního standardního číslování 

hudebnin nebo která byla uvedena na trh v České republice za účelem dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, s výjimkou 

veřejného šíření v elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením, 

do 30 dnů ode dne zahájení veřejného šíření 1 povinný výtisk Národní knihovně České 

republiky, 
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c) jde-li o neperiodickou publikaci veřejně šířenou slepeckým písmem nebo v 

elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením, do 30 dnů ode dne 

zahájení veřejného šíření 1 povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. 

Macana. 

(2) Vydavatel je povinen odevzdat povinný výtisk bez technických ochranných 

opatření. Technické požadavky na povinný výtisk pořízených neperiodických 

publikací a způsob jeho odevzdání stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou.“.  

 

11. V § 5 odst. 1 se za slovo „zákona,“ vkládají slova „nebo který nesdělil místo pobytu 

podle § 2 odst. 1 písm. c),“.  

 

12. V § 5 odst. 5 se slova „nebo je-li fyzickou osobou, místem jeho trvalého pobytu“ 

nahrazují slovy „nebo, není-li právnickou ani podnikající fyzickou osobou, místem 

pobytu vydavatele“. 

 

13. V § 5b odst. 2 písm. g) se slovo „trvalého“ zrušuje.  

 

14. V § 5b odst. 2 písm. h) se slova „místu trvalého pobytu“ nahrazují slovy „místu 

pobytu“.  

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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