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N á v r h - t e z e  

 

Vyhláška 

 

ze dne            ,  

 

o technických požadavcích na povinný výtisk pořízených neperiodických publikací a 

způsobu jeho odevzdání 

 

 

Ministerstvo kultury stanoví podle § 3 odst. 2 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických 

publikacích, ve znění zákona č.     /         Sb.:  

§ 1 

Předmět úpravy  

Tato vyhláška upravuje 

a) technické požadavky na povinný výtisk pořízených neperiodických publikací, 

b) způsob odevzdávání povinného výtisku pořízené neperiodické publikace. 

 

Příjemcem povinných výtisků neperiodických publikací pořízených elektronicky je dle zákona 

pouze Národní knihovna České republiky, která bude z přijatých povinných výtisků pořizovat 

databázi, již budou oprávněny využívat zákonem stanovené knihovny (příjemci povinných 

výtisků neperiodických publikací, včetně publikací ve slepeckém písmu či v elektronickém 

formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením) a jejich prostřednictvím i zákonem 

stanoveným způsobem další uživatelé - čtenáři.  

Povinné výtisky musí být odevzdávány v otevřených strojově čitelných formátech a nesmí 

obsahovat technická ochranná opatření tak, aby s nimi mohla Národní knihovna České 

republiky pracovat, to jest zejména: (1) nakládat s nimi pro bibliografické účely (včetně 

metadat), (2) vkládat je, včetně metadat, do zákonem předpokládané databáze a tuto databázi 

dále vytěžovat a zužitkovávat, (3) umožnit zužitkování a vytěžování databáze dalším (zákonem 

vymezeným) knihovnám tak, aby tyto knihovny mohly databázi využívat pro plnění úkolů, 

které nesou podle zákona č. 257/2001 Sb., (4) zpřístupňovat zákonem předpokládanou 

databázi v souladu se zákonnými podmínkami svým uživatelům.  

Poznámka: Oprávněné knihovny budou zpřístupňovat povinné výtisky coby prvky databáze 

svým čtenářům (dle podmínek stanovených právní úpravou a jednotlivými knihovními řády).  

§ 2  

Technické požadavky  

 

Technické požadavky jsou uvedeny v  příloze k této vyhlášce. 

Technické požadavky na podobu a formát povinného výtisku pořízené neperiodické publikace 

určí prováděcí právní předpis po projednání se zástupci Národní knihovny České republiky a 

přímo dotčených oprávněných knihoven a se zástupci vydavatelů tak, aby nepřinášel zvýšené 

náklady vydavatelům na jedné straně a na straně druhé byl, v zákonných mezích, plně 

využitelný pro příjemce - Národní knihovnu České republiky a oprávněné knihovny.  
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Technické požadavky budou stanoveny v závislosti na současném stupni rozvoje IT 

technologií a případné změny budou odrazem potřeb knihoven a vydavatelů.  

Technické požadavky stanoví druhy formátů, velikost souborů a další technické podrobnosti. 

Přitom budou podle potřeby zohledněny rozdíly mezi dokumenty textovými, obrazovými, 

případně zvukovými. 

§ 3 

Způsob odevzdávání povinného výtisku pořízené neperiodické publikace 

 

Vydavatel odevzdá povinný výtisk pořízené neperiodické publikace Národní knihovně 

České republiky prostřednictvím jejího informačního systému; není-li to možné, pak jiným 

vhodným způsobem.  

 

Způsob odevzdávání bude stanoven v návaznosti na projednání s Národní knihovnou České 

republiky, s dalšími knihovnami a se zástupci vydavatelů. Primárně se předpokládá, že 

Národní knihovna České republiky v rámci svých informačních systémů využije webové 

rozhraní, které budou vydavatelé pro odevzdávání povinných výtisků využívat. Pokud 

v konkrétním případě nebude možné z objektivních důvodů využít webové rozhraní, odevzdá 

vydavatel elektronicky jiným vhodným způsobem, třeba i s využitím hmotného nosiče, ovšem 

při zachování stanoveného formátu. Pojem „informační systém“ je zde použit jako pracovní a 

podle potřeby bude upřesněn, resp. nahrazen pojmem jiným. 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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Příloha k vyhlášce č. .../… Sb. 

 

Technické požadavky na povinný výtisk pořízených neperiodických publikací jsou: 

a) datový formát  - například *.jpeg, *.pdf nebo *.pdfa,  

b) ……… a 

c) ……… atd. 
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N á v r h - t e z e  

 

Vyhláška 

 

ze dne            ,  

 

o technických požadavcích na elektronický povinný výtisk elektronického periodického 

tisku a způsobu jeho odevzdání 

 

 

Ministerstvo kultury stanoví podle § 9a odst. 2 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon):  

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje  

a) technické požadavky na elektronický povinný výtisk elektronického periodického 

tisku (dále jen „elektronický povinný výtisk“), 

b) způsob odevzdávání elektronického povinného výtisku. 

 

Příjemcem elektronického povinného výtisku elektronického periodického tisku je dle zákona 

pouze Národní knihovna České republiky. V zákoně je zavedena legislativní zkratka 

„elektronický povinný výtisk“; shodná zkratka je zavedena i ve vyhlášce. Národní knihovna 

České republiky bude z přijatých elektronických povinných výtisků pořizovat databázi, již 

budou oprávněny využívat zákonem stanovené knihovny (příjemci povinných výtisků 

periodického tisku, včetně periodik ve slepeckém písmu či v elektronickém formátu pro 

potřeby osob se zrakovým postižením) a jejich prostřednictvím i zákonem stanoveným 

způsobem další uživatelé - čtenáři.  

Elektronické povinné výtisky musí být odevzdávány v otevřených strojově čitelných formátech 

a nesmí obsahovat technická ochranná opatření tak, aby s nimi mohla Národní knihovna 

České republiky pracovat, to jest zejména: (1) nakládat s nimi pro bibliografické účely 

(včetně metadat), (2) vkládat je, včetně metadat, do zákonem předpokládané databáze a tuto 

databázi dále vytěžovat a zužitkovávat, (3) umožnit zužitkování a vytěžování databáze dalším 

(zákonem vymezeným) knihovnám tak, aby tyto knihovny mohly databázi využívat pro plnění 

úkolů, které nesou podle zákona č. 257/2001 Sb., (4) zpřístupňovat zákonem předpokládanou 

databázi svým uživatelům.  

Poznámka: Oprávněné knihovny budou zpřístupňovat elektronické povinné výtisky coby prvky 

databáze svým čtenářům (dle podmínek stanovených právní úpravou a jednotlivými 

knihovními řády).  

§ 2  

Technické požadavky  
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Technické požadavky jsou uvedeny v  příloze k této vyhlášce. 

Technické požadavky na podobu a formát elektronického povinného výtisku určí vyhláška po 

projednání se zástupci Národní knihovny České republiky a přímo dotčených oprávněných 

knihoven a se zástupci vydavatelů tak, aby nepřinášel zvýšené náklady vydavatelům na jedné 

straně a na straně druhé byl, v zákonných mezích, plně využitelný pro příjemce - Národní 

knihovnu České republiky a oprávněné knihovny.  

Technické požadavky budou stanoveny v závislosti na současném stupni rozvoje IT 

technologií a případné změny budou odrazem potřeb knihoven a vydavatelů.  

Technické požadavky stanoví druhy formátů, velikost souborů a další technické podrobnosti. 

Přitom budou podle potřeby zohledněny rozdíly mezi dokumenty textovými, obrazovými, 

případně zvukovými. 

§ 3 

Způsob odevzdávání elektronického povinného výtisku  

 

Vydavatel odevzdá elektronický povinný výtisk Národní knihovně České republiky 

prostřednictvím jejího informačního systému; není-li to možné, pak jiným vhodným 

způsobem.  

 

Způsob odevzdávání bude stanoven v návaznosti na projednání s Národní knihovnou České 

republiky, s dalšími knihovnami a se zástupci vydavatelů. Primárně se předpokládá, že 

Národní knihovna České republiky v rámci svých informačních systémů využije webové 

rozhraní, které budou vydavatelé pro odevzdávání povinných výtisků využívat. Pokud 

v konkrétním případě nebude možné z objektivních důvodů využít webové rozhraní, odevzdá 

vydavatel elektronicky jiným vhodným způsobem, třeba i s využitím hmotného nosiče, ovšem 

při zachování stanoveného formátu. Pojem „informační systém“ je zde použit jako pracovní a 

podle potřeby bude upřesněn, resp. nahrazen pojmem jiným. 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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Příloha k vyhlášce č. .../… Sb. 

 

Technické požadavky na elektronický povinný výtisk jsou: 

a) datový formát  - například *.jpeg, *.pdf nebo *.pdfa,  

b) ……… a 

c) ……… atd. 
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