PLATNÉ ZNĚNÍ
příslušných částí zákonů, které se mění návrhem zákona, kterým se mění
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a 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,
s vyznačením navrhovaných změn

I.
Změna zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(výňatek textu zákona)
Druhy knihoven
§9
Národní knihovna
(1) Národní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným
specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický
fond.
(2) Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven vykonává
koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační,
metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména
a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních
fondech knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám,
b) zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického
systému,
c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování vybraných informací, které jsou volně
dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb informační společnosti 12), a
pořizuje databázi těchto informací, k vytěžování a zužitkování jejíhož obsahu 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) a
databázi elektronických povinných výtisků periodického tisku15); k vytěžování a
zužitkování obsahů těchto databází jsou oprávněny knihovny podle písmene c),
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ce) plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,
df) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,
eg) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací,6)
fh) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv
ve věci úhrady odměn za užití předmětů ochrany podle zvláštního právního předpisu7) a
provádí úhradu odměn za jejich půjčování, uzavírá jménem knihoven systému knihoven
smlouvy s kolektivními správci a platí odměny za užití předmětů ochrany podle
zvláštního právního předpisu7) knihovnami systému knihoven,
gi) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.
(3) Databáze pořizovaná Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) se
považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7).
(4) Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. d)
zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny uvedené v odstavci 2 písm. c)
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jejich objektu,
zpravidla v místě sídla, a to každá z těchto knihoven tentýž knihovní dokument
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.
(5) Byla-li neperiodická publikace pořízena16) i vydána17), zpřístupňuje povinný
výtisk této pořízené neperiodické publikace14) 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, a to způsobem uvedeným v odstavci 4.
____________________
1) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000
Sb.
3) § 38 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).
4) Například § 27 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 5 zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech).
5) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
6) Vyhláška č. 12/1965 Sb., o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a
Úmluvě o mezinárodní výměně publikací.
7) Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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10) § 45 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
11) Například zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
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.
15) § 9a zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II.
Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších
předpisů
(výňatek textu zákona)

§1
(1) Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních,
vědeckých a uměleckých děl1) určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány nebo
pořizovány, a to jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji,
tvoří-li obsahově jeden celek.
(2) Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické
publikace individuálně neurčenému okruhu osob.
(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 na jakémkoli hmotném nosiči, včetně veřejného šíření ve
slepeckém písmu,
d) pořízením veřejné šíření v elektronické formě bez hmotného nosiče, včetně veřejného
šíření v elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením,
e) povinným výtiskem vydaná nebo pořízená neperiodická publikace bezplatně
odevzdávaná příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1.
(3) Tento zákon se nevztahuje na tyto neperiodické publikace:
a) rozmnoženiny audiovizuálních děl,2)
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b) rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při
poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků,
c) bankovky, poštovní známky, mince, platební známky,3) kolkové známky, poštovní ceniny,
losy a cenné papíry,4)
d) plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla5) v analogové a
digitální formě,
e) trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl,
f) rozmnoženiny programů počítačů,1)
g) propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací
s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností, 6)
h) rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České
republiky.,
i) rozmnoženiny pořízené v cizině, pokud nebyly uvedeny na trh v České republice
prostřednictvím služeb informační společnosti8) nebo vydavatel nemá organizační složku
na území České republiky.
§2
(1) Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje:
a) název díla,
b) jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení
výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů,
c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou
publikaci vydala (dále jen "vydavatel"),
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,
d) rok prvního vydání, jde-li o neperiodickou publikaci vydanou, nebo rok prvního
uvedení na trh v České republice prostřednictvím služeb informační společnosti8), jde-li
o neperiodickou publikaci pořízenou, je-li znám,
e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož neperiodické publikace,
z níž byl pořízen překlad,
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f) označení nositele autorských práv,
g) číslo Mezinárodního standardního číslování knih nebo Mezinárodního standardního
číslování hudebnin, pokud bylo uděleno,
h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou
publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.
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; namísto uvedení místa pobytu v neperiodické publikaci je fyzická
osoba oprávněna sdělit místo pobytu krajskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne vydání
neperiodické publikace,
i) rok, ve kterém byla neperiodická publikace vydána nebo pořízena.
(2) Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle
odstavce 1.
(3) Neperiodická publikace, která neobsahuje údaje podle odstavce 1, nesmí být
veřejně šířena.
§3
(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání
neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání1) stanovený počet publikací (dále jen
"povinné výtisky"), s výjimkou uvedenou v odstavci 2, těmto příjemcům:
a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,
b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
c) jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci,
d) jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské
knihovně podle sídla vydavatele.
(2) Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen
odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.
(1) Vydavatel je povinen na svůj náklad odevzdat z každé neperiodické publikace
a) jde-li o vydání neperiodické publikace, s výjimkou veřejného šíření ve slepeckém
písmu, 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 krajské knihovně místně příslušné podle sídla
nebo místa pobytu vydavatele 1 povinný výtisk,
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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
pořízení 1 povinný výtisk Národní knihovně České republiky,
c) jde-li o neperiodickou publikaci veřejně šířenou ve slepeckém písmu 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 pořízené neperiodické publikace a
způsob jeho odevzdání stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou.
(3) Má-li odevzdaný povinný výtisk vady po stránce technického zpracování, je jeho
příjemce oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadný. Toto právo může uplatnit do tří
měsíců ode dne, kdy mu byl výtisk doručen, jinak jeho právo zaniká. Vydavatel je povinen
výměnu provést ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy mu došel projev vůle příjemce, jímž uplatnil
právo na výměnu.
§4
Vydavatel je povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně
nabídnout ke koupi7) jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to
do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí
jeden měsíc od doručení nabídky. Nebude-li nabídka přijata v této lhůtě, právo na uzavření
kupní smlouvy zaniká.
§5
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
veřejně šíří neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.
(2) Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1 nebo nesdělí
místo pobytu podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 nebo podle § 2 odst. 1 písm. h),
b) neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo
c) nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),
b) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
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c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle
odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem trvalého pobytu
vydavatele neperiodické publikace. Jde-li o přestupek podle odstavce 1, místní příslušnost
krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem pobytu fyzické, právnické nebo podnikající
fyzické osoby. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se
řídí sídlem nebo místem pobytu vydavatele.
____________________
1) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění
zákona č. 89/1990 Sb.
2) § 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o
změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
3) § 59 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
4) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb. a zákona č. 311/1993 Sb.
5) § 2 písm. f) a g) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením.
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a
zákona č. 68/1993 Sb. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v
Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
§20b a násl. občanského zákoníku.
Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991
Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
7) § 43a a násl. a § 588 a násl. občanského zákoníku.
8) 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.

III.
Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
(výňatek textu zákona)
ČÁST PRVNÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a
právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku a zpřístupňováním
elektronického periodického tisku.
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§2
Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České
republiky a na elektronický periodický tisk zpřístupňovaný na území České republiky.
Ustanovení § 6 až 9 a § 17 se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území České
republiky. Ustanovení § 4 až 7 a 10 až 15 se nevztahují na elektronický periodický tisk.
(2) Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv,
věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na
periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele. Na elektronický
periodický tisk se věta první použije obdobně.
§3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se
stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním
roce,
b) elektronickým periodickým tiskem publikace zpřístupňovaná v elektronické formě
bez hmotného nosiče pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v
jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce, které bylo uděleno číslo
Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo která byla
zpřístupněna za úplatu nebo která je vydavatelem určena pro nevidomé nebo
slabozraké,
bc) vydavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk nebo
zpřístupňuje elektronický periodický tisk,
cd) vydáváním periodického tisku a zpřístupňováním elektronického periodického tisku
činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání
a veřejné šíření,
de) vydáním periodického tisku soubor stejných či pouze regionální částí (mutace) se lišících
hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku,
f) vydáním elektronického periodického tisku jednotlivé číslo nebo jednotlivý celek
seriálové publikace zpřístupňované bez hmotného nosiče, jejíž obsah zůstává nezměněný
od okamžiku zpřístupnění,
efg) dnem vydání kalendářní den, kdy bylo zahájeno veřejné šíření vydání periodického tisku
nebo elektronického periodického tisku,
fgh) veřejným šířením periodického tisku nebo elektronického periodického tisku jeho
zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených,
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pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého
okruhu osobních přátel,
ghi) periodickým tiskem územního samosprávného celku periodický tisk, jehož vydavatelem
je obec, kraj nebo hlavní město Praha nebo jeho městská část (dále jen „územní samosprávný
celek“) nebo právnická osoba zřízená či založená územním samosprávným celkem či
společně více územními samosprávnými celky nebo právnická osoba, kterou územní
samosprávný celek sám nebo spolu s dalšími územními samosprávnými celky ovládá podle
zvláštního právního předpisu9), anebo periodický tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření
zajišťuje jiný vydavatel na základě smlouvy s územním samosprávným celkem či společně s
více územními samosprávnými celky.,
j) elektronickým povinným výtiskem vydání elektronického periodického tisku,
bezplatně dodávané příjemcům uvedeným v § 9a odst. 1.
§8
Povinné údaje
(1) Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly
uvedeny tyto povinné údaje:
a) název periodického tisku,
b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního
samosprávného celku,
c) četnost (periodicita) jeho vydávání,
d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,
e) místo vydávání,
f) číslo a den vydání,
g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,
h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo
jméno, příjmení a adresu bydliště adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště
vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává
tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a
adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.
(2) Periodický tisk, který neobsahuje údaje podle odstavce 1, nesmí být veřejně šířen;
to neplatí pro evidenční číslo periodického tisku přidělované ministerstvem, jestliže
ministerstvo vydavateli nesdělilo evidenční číslo ve lhůtě podle ustanovení § 7 odst. 4.
(3) Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání elektronického
periodického tisku byly uvedeny údaje podle odstavce 1 písm. a), c), f) a h).
§9
9

Povinné výtisky
(1) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického
tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisků (dále jen
„povinný výtisk“) těmto příjemcům:
a) 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky,
b) 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
c) 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze,
d) 1 povinný výtisk ministerstvu,
e) 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně,
f) 1 povinný výtisk každé krajské knihovně,
g) 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze,
h) 1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo
slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.
(2) Je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, vydavatel splní povinnost
podle odstavce 1 písm. f) dodáním povinného výtisku takového periodického tisku krajské
knihovně příslušné podle označení regionální mutace.
(3) Povinný výtisk musí být bezvadný. Jestliže má povinný výtisk vady po stránce
technického zpracování, má jeho příjemce právo požadovat výměnu vadného povinného
výtisku za bezvadný.
(4) Písemnou žádost o výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný je příjemce
povinen doručit vydavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu byl vadný povinný výtisk dodán, jinak
jeho právo podle odstavce 3 zaniká.
(5) Vydavatel je povinen výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný provést
bezplatně na svůj náklad ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o
výměnu.
§ 9a
Elektronické povinné výtisky
(1) Vydavatel je povinen na svůj náklad z každého vydání elektronického periodického
tisku do 30 dnů ode dne jeho zpřístupnění zajistit dodání jednoho elektronického
povinného výtisku těmto příjemcům:
a) Národní knihovně České republiky,
b) Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana, jde-li o elektronický periodický
tisk, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké.
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(2) Vydavatel je povinen zajistit dodání elektronického povinného výtisku bez
technických ochranných opatření. Technické požadavky na elektronický povinný výtisk
a způsob jeho odevzdání stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou.
(3) Ustanovení § 9 odst. 3 až 5 se použijí obdobně.
(4) Národní technická knihovna poskytne Národní knihovně České republiky
údaje, které identifikují vydavatele elektronického periodického tisku, a to ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy obdržela příslušnou žádost Národní knihovny České republiky.
§ 17
Přestupky
(1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že
a) nedoručí ministerstvu ve stanovené lhůtě oznámení s údaji potřebnými k evidenci
periodického tisku před zahájením vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 2 nebo 3,
b) neoznámí písemně ministerstvu ve stanovené lhůtě změnu evidovaných údajů, přerušení
nebo ukončení vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 7,
c) v rozporu s § 8 odst. 2 umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů anebo
s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji,
d) nezajistí, aby vydání elektronického periodického tisku obsahovalo údaje podle § 8
odst. 3,
de) nedodá ve stanovené lhůtě stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle
§ 9 odst. 1, nebo nebo nedodá ve stanovené lhůtě elektronické povinné výtisky určeným
příjemcům podle § 9a odst. 1,
ef) neprovede ve stanovené lhůtě výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9
odst. 5 nebo výměnu vadného elektronického povinného výtisku za bezvadný podle § 9a
odst. 3, nebo.
g) nezajistí dodání elektronického povinného výtisku bez technických ochranných
opatření podle § 9a odst. 2.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e) e), f) nebo g),
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d).
(3) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) g) spáchán opakovaně po nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb
uvedených v odstavci 2. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci
rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání
neuplynulo 12 měsíců.
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(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Místní příslušnost
krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem podnikání vydavatele, jde-li o právnickou nebo
podnikající fyzickou osobu, anebo místem trvalého bydliště vydavatele, jde-li o fyzickou
osobu.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad.
___________
1) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění
zákona č. 519/1991 Sb., zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
2) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 až 54 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
4) § 11 a 19b občanského zákoníku.
5) § 166 až 168 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 34 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 66a obchodního zákoníku.
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