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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ……… 2020,
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
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., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 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 15 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 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),
______
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.“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena e) až i).
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2. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova „úhrady odměn za“ zrušují a slova „a provádí úhradu
odměn za jejich půjčování“ se nahrazují slovy „, uzavírá jménem knihoven systému
knihoven smlouvy s kolektivními správci a platí odměny za užití předmětů ochrany
podle zvláštního právního předpisu7) knihovnami systému knihoven“.
3. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:
„(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.
______
16)
17)

§ 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 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.,
zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 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 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,
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e) povinným výtiskem vydaná nebo pořízená neperiodická publikace bezplatně
odevzdávaná příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1.“.
3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„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.
______
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.“.

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 společnosti8), jde-li o neperiodickou publikaci
pořízenou“.
6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „vydání, z něhož“ nahrazují slovy „neperiodické
publikace, 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; 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,“.
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 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
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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,
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.“.
11. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo nesdělí místo pobytu
podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 nebo podle § 2 odst. 1 písm. h)“.
12. V § 5 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větami „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.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna tiskového zákona
Čl. III
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., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 305/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a zpřístupňováním elektronického periodického
tisku“.
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a na elektronický
periodický tisk zpřístupňovaný na území České republiky“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Ustanovení § 4 až 7 a 10 až 15 se nevztahují na elektronický
periodický tisk.“.
3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na elektronický periodický tisk se věta
první použije obdobně.“.
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4. V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„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,“.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
5. V § 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo zpřístupňuje elektronický
periodický tisk“.
6. V § 3 písm. d) se za slovo „tisku“ vkládají slova „a zpřístupňováním elektronického
periodického tisku“.
7. V § 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) vydáním elektronického periodického tisku jednotlivé číslo nebo jednotlivý celek
seriálové publikace zpřístupňované bez hmotného nosiče, jejíž obsah zůstává
nezměněný od okamžiku zpřístupnění,“.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
8. V § 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo elektronického periodického
tisku“.
9. V § 3 písm. h) se za slovo „tisku“ vkládají slova „nebo elektronického periodického
tisku“.
10. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které
zní:
„j) elektronickým povinným výtiskem vydání elektronického periodického tisku,
bezplatně dodávané příjemcům uvedeným v § 9a odst. 1.“.
11. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání elektronického
periodického tisku byly uvedeny údaje podle odstavce 1 písm. a), c), f) a h).“.
12. V § 9 odst. 1 písm. h) se slova „v Praze“ zrušují.
13. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
„§ 9a
Elektronické povinné výtisky
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(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.
(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.“.
14. V § 17 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) nezajistí, aby vydání elektronického periodického tisku obsahovalo údaje podle § 8
odst. 3,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
15. V § 17 odst. 1 písm. e) se slovo „, nebo“ nahrazuje slovy „nebo nedodá ve stanovené
lhůtě elektronické povinné výtisky určeným příjemcům podle § 9a odst. 1,“.
16. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo výměnu vadného
elektronického povinného výtisku za bezvadný podle § 9a odst. 3, nebo “.
17. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) nezajistí dodání elektronického povinného výtisku bez technických ochranných
opatření podle § 9a odst. 2.“.
18. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „d) nebo e)“ nahrazují slovy „e), f) nebo g)“.
19. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo d)“.
20. V § 17 odst. 3 se text „e)“ nahrazuje textem „g)“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
6

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
Návrh právního předpisu je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na
rok 2019, který byl vládou schválen dne 12. 12. 2018, usnesením č. 830.
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Oblast soustavného shromažďování a trvalého uchovávání publikací, odevzdávání
povinných výtisků a nabídková povinnost jsou výslovně předmětem čtyř zákonů České
republiky [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, 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, a zákon č. 496/2012
Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon
o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů], a pokud jde o nakládání a zpřístupňování
získaných publikací a výtisků, dotýkají se v obecné rovině rovněž zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb. upravuje veřejné knihovnické a informační služby, podmínky
jejich provozování a systém knihoven, které tyto služby poskytují. Současně vymezuje
knihovní fondy a meziknihovní služby, které mezi sebou jednotlivé knihovny evidované
podle tohoto zákona povinně uskutečňují, za účelem zpřístupnění knihovních dokumentů
uživatelům bez ohledu na místo jejich uložení. Knihovní fond je pak definován jako
organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor
knihovních dokumentů. Jedním z druhů knihovního fondu je konzervační fond, v němž jsou
shromažďovány knihovní dokumenty, získané knihovnou jako příjemcem povinného výtisku
podle zákona č. 37/1995 Sb. a podle zákona č. 46/2000 Sb. V rámci systému knihoven jsou
upraveny druhy knihoven (Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna
pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřizované Ministerstvem
kultury, krajské knihovny, základní knihovny a specializované knihovny). Zákon rovněž
upravuje, s kterými knihovními fondy jednotlivé knihovny nakládají a stanoví jim činnosti,
které vykonávají. Národní knihovna České republiky (dále jen „Národní knihovna“) je
centrem systému knihoven s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými
fondy a současně trvale uchovává konzervační fond tvořený uvedenými povinnými výtisky a
dále historický fond. Tato knihovna vykonává v systému knihoven v rámci celostátní
působnosti koordinační, odborné, informační, vzdělávací, výzkumné, metodické a poradenské
činnosti. Stěžejní je postavení Národní knihovny jako centra systému knihoven; s tím
souvisejí práva a povinnosti, které se váží k zákonu č. 121/2000 Sb. Další knihovny, které
jsou podle výše uvedených zákonů č. 37/1995 Sb. a č. 46/2000 Sb. příjemci povinného
výtisku, rovněž budují konzervační fond tvořený právě z těchto výtisků.
Problematiky „povinného výtisku“ se výslovně dotýká ustanovení § 2 písm. f) zákona
č. 257/2001 Sb., které vymezuje, že knihovní dokumenty získané jako povinné výtisky tvoří
konzervační fond, který je určenými knihovnami uchováván trvale; knihovní dokumenty lze
z něho vyřazovat jen se souhlasem Ministerstva kultury.
Zákon č. 37/1995 Sb. vymezuje pojem neperiodické publikace jako rozmnoženiny
literárních, vědeckých a uměleckých děl (ve smyslu autorského zákona) určené k veřejnému
šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech
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i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek; upravuje jejich odevzdávání stanoveným příjemcům.
Veřejným šířením se přitom rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně
neurčenému okruhu osob. Dále pak zákon zakotvuje povinnost vydavatele bezplatně, na svůj
náklad z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne jejího vydání odevzdat
stanovený počet publikací – povinné výtisky určeným příjemcům – stanoveným knihovnám.
Zákon č. 37/1995 Sb. upravuje i tzv. nabídkovou povinnost vydavatele ke koupi, podle
níž je povinen z každé neperiodické publikace nabídnout písemně ve stanovené lhůtě 30 dnů
od jejího vydání 1 výtisk knihovnám určeným prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury (§ 2
vyhlášky č. 252/1995 Sb.). Knihovna pak má měsíční lhůtu pro případné uzavření kupní
smlouvy, jejímž uplynutím právo zaniká. Tato nabídková povinnost je knihovnami využívána
pro rozšiřování jejich knihovních fondů.
Zákon č. 46/2000 Sb. vymezuje pojem periodického tisku, jímž rozumí noviny,
časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením
a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce, a zakotvuje povinnost
vydavatele poskytnout bezplatně na svůj náklad ve stanovené lhůtě 7 dnů od vydání každého
periodického tisku dodat stanovený počet výtisků (povinný výtisk) vymezenému okruhu
subjektů – knihoven, které je zahrnují do svých konzervačních fondů. Zákon č. 46/2000 Sb.
používá zásadně nejen označení „tisk“, ale ve vymezení „vydání“ výslovně používá výrazu
„hmotné rozmnoženiny (výtisky)“.
Povinnost odevzdávání je v obou uvedených zákonech stanovena pro povinné výtisky
vydané tiskem, přičemž jak periodický tisk, tak neperiodické publikace jsou podle stávající
právní úpravy vnímány jako rozmnoženina na hmotném podkladě a nereagují dosud
na technologický vývoj, který umožňuje i elektronickou formu. Působnost zákona č. 37/1995
Sb. ve stávajícím znění lze vztáhnout i k elektronickým zdrojům.
V současném informačním prostředí je ovšem velmi obtížné vymezit pojem
elektronický periodický tisk, tištěné variantě nemusí plně odpovídat elektronická varianta
téhož média, resp. periodického tisku (např. tištěný deník Mladá fronta Dnes a obsahově
korespondující server iDNES.cz). Elektronická média informační jsou navíc průběžně
aktualizována i několikrát denně a není tedy možné a ani žádoucí, každou takovou verzi
získávat pro knihovny jako příjemce povinných výtisků. Nelze se ani omezovat jen
na ekvivalenty periodického tisku jako jsou noviny a časopisy, neboť elektronické prostředí
umožňuje i jiné druhy pravidelných a opakujících se informačních pramenů jako jsou různé
elektronické časopisy, webové stránky, zpravodajské weby, portály, blogy aj. Problematika je
natolik obsáhlá, že je třeba ji obsahově (tematicky) omezit – už v zájmu určitosti právního
předpisu, který má mít co možná přesně určenou věcnou působnost.
Samozřejmě je nutno mít na paměti, že rozvoj nových technologií půjde z podstaty
věci vždy před legislativní úpravou – může se tedy stát, že vznikne v oblasti, již předložený
návrh upravuje, nějaká nová technologie. Předložený návrh tudíž řeší pouze stávající
technologie (publikace tištěné / elektronické), přičemž kdykoli v budoucnu může vzniknout
nová technologie či publikační forma, jež zákon č. 46/2000 Sb. ani po této provedené
novelizaci nebude řešit.
Zákon č. 46/2000 Sb. je konstruován v podstatě jen na periodický tisk na hmotném
podkladu, tedy na rozmnoženiny v hmotné podobě. Je tudíž třeba rozšířit, v zájmu uchování a
zpřístupňování digitálního psaného kulturního dědictví, jeho věcnou působnost i na vybraná
periodika, jež nejsou vydávána na hmotném nosiči. Vzhledem k celkové koncepci tiskového
zákona je nutné upravit materii „elektronických periodik“ v podstatě samostatně, samozřejmě
s respektem k jeho stávající struktuře a s nezbytností – což je v principu jádrem změny –
definovat institut povinného výtisku i ve vztahu k digitálním periodikům (půjde o obdobu
povinného výtisku, jak jej dnes zavádí pro tištěná periodika – noviny, časopisy atd. - § 9
zákona č. 46/2000 Sb.). Přitom je nutné přesně vymezit, jakých elektronických periodik se má
nově zavedená povinnost týkat – jinak vyjádřeno: stanovit co možná nejpřesněji kritéria,
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podle nichž se bude určovat, zda na konkrétní elektronické periodikum se bude vztahovat
povinnost odevzdat povinný výtisk (ve formátu, který stanoví Ministerstvo kultury
vyhláškou). Na jedné straně stojí požadavek ze strany paměťových institucí uchovávat
digitální kulturní dědictví v co možná největší míře pro současné badatele i pro budoucí
generace, s čímž souvisí povinnost Ministerstva kultury coby ústředního orgánu státní správy
(mimo jiné) pro oblast tisku a neperiodických publikací (§ 8 zákona č. 2/1969 Sb.), hájit
veřejný zájem na uchovávání kulturního dědictví. Na druhé straně pak stojí obecný požadavek
na co nejmenší administrativní zátěž vydavatelů, jak vyplývá z vládou schválených materiálů,
což musí Ministerstvo kultury při tvorbě právního předpisu rovněž brát v potaz. Je proto třeba
nalézt vhodný kompromis, využívající náležitě konkrétních kritérií: nabízí se například
parametr ISSN nebo zpřístupňování periodika za úplatu.
Novelizace zákona č. 46/2000 Sb. je pojata jen jako minimalistická, s jediným cílem:
rozšířit stávající institut povinného výtisku i na vybraná elektronická periodika, splňující
přesně stanovené parametry. Byla zvolena kritéria, na jejichž základě se přistoupilo
k vymezení pojmu elektronického periodika a založení institutu elektronického povinného
výtisku. Na další existující informační prameny (jež namnoze mají různou informační
hodnotu) - zpravodajské weby (jejichž obsah se průběžně mění v čase), blogy, elektronická
periodika nesplňující zákonem stanovené parametry, elektronická periodika, na něž zákon č.
46/2000 Sb. s ohledem na územní působnost vůbec nedopadá (typicky: elektronická periodika
vydávaná pouze v zahraničí) bude současně využita stávající metoda sběru obsahu volně
přístupného v prostředí internetu (web-harvesting) prováděného podle zvolených kritérií
Národní knihovnou prostřednictvím centrální aplikace.
Zákon č. 496/2012 Sb. upravuje rovněž povinné předávání, tzv. nabídkovou povinnost
ke koupi, podle níž je výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se
sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice povinen do 60 dnů
ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout Národnímu filmovému archivu 2
nepoškozené rozmnoženiny tohoto díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická
představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k tomuto dílu. Lhůta pro přijetí
nabídky je 6 měsíců, přičemž pro předání díla pak dalších 6 měsíců. Zákon upravuje
problematiku jen části veřejně šířených rozmnoženin audiovizuálních děl, takže jejich
zbývající část (jež není Národním filmovým archivem k uložení přijata) není systémem
trvalého uchovávání zachycena. Tato povinnost je v zákoně stanovena obdobně, jako tomu
bylo v předchozím zákoně č. 273/1993 Sb.
Ve výše uvedených zákonech (č. 257/2001 Sb., č. 37/1995 Sb. a č. 46/2000 Sb.)
týkajících se povinného výtisku neperiodických publikací a periodického tisku není upravena
problematika zpřístupňování „povinných výtisků“. Pokud obsahují neperiodické publikace
a periodický tisk obsah chráněný zákonem č. 121/2000 Sb., platí obecná úprava podle tohoto
zákona. V éře tištěných publikací a periodik toto nebylo pociťováno jako nedostatek, do zcela
odlišné polohy se však tato skutečnost dostává v éře digitální s její škálou technologických a
právních forem distribuce intelektuálního obsahu, resp. obsahu požívajícího autorskoprávní
ochrany.
Autorský zákon č. 121/2000 Sb. upravuje v § 4 zveřejnění a vydání díla, přičemž
zveřejněním se rozumí první oprávněný veřejný přednes, provedení, předvedení, vystavení,
vydání nebo jiné zpřístupnění díla veřejnosti (včetně zpřístupnění prostřednictvím internetu
nebo jiných sítí elektronických komunikací), vydáním se rozumí zahájení oprávněného
veřejného rozšiřování hmotných rozmnoženin (zpravidla prodejem). V § 14 upravuje
zpřístupňování díla v hmotné podobě (rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se
rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického
práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem), a v § 18
pak upravuje zpřístupňování díla v podobě nehmotné (sdělováním díla veřejnosti je vedle
zpřístupňování díla v nehmotné podobě „tradičními způsoby“, tedy živě nebo ze záznamu, po
9

drátě nebo bezdrátově, rovněž zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít
k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou
sítí). Ustanovení § 13 upravuje rozmnožování díla, jímž se rozumí zhotovování dočasných
nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli
prostředky a v jakékoli formě, tedy zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické,
zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě
jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové
i digitální. V § 16 pak zákon č. 121/2000 Sb. vymezuje pojem půjčování originálu nebo
rozmnoženiny díla, jímž se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením
přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Na
základě zákonné licence podle § 37 odst. 1 písm. a) - tzv. knihovní licence, umožňuje
autorský zákon knihovnám a dalším zde uvedeným institucím (archivům, muzeím, galeriím,
školám, vysokým školám a jiným nevýdělečným školským a vzdělávacím zařízením)
pořizovat rozmnoženiny autorských děl pro konkrétní, zákonem vymezené, účely - pro účely
archivní a konzervační a dále, podle § 37 odst. 1 písm. b), rozmnoženiny jako náhrady děl
poškozených a ztracených, a to včetně děl dostupných prostřednictvím služeb informační
společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění
pozdějších předpisů. Bezúplatná zákonná licence podle § 37 odst. 1 písm. c) pak umožňuje
knihovnám i zpřístupňovat veřejnosti dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro
takové zpřístupnění, pokud je součástí jejich sbírek a jeho užití není předmětem prodejních
nebo licenčních podmínek, a to za stanovených podmínek:
- výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia,
- prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v knihovnách,
- za podmínky zamezení možnosti zhotovit rozmnoženinu díla, reálně tedy zejména
elektronickou.
Jinými slovy: taková díla lze pro stanovené účely zpřístupnit prezenčně v objektech knihovny
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení - terminálů. Sdělování díla podle § 18
odst. 2, tedy zpřístupňování prostřednictvím internetu on-line interaktivně (kdy kdokoliv
může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo
obdobnou sítí) nebo on demand, je užitím, k němuž je třeba souhlasu nositele práv.
Autorský zákon dále v rámci knihovní licence umožňuje knihovnám podle odstavce 2
téhož ustanovení § 37 půjčovat bez souhlasu nositelů práv absenčně originály nebo
rozmnoženiny vydaných děl v hmotné podobě, je-li zaplacena odměna, která přísluší autorům
od osoby a ve výši stanovené v příloze č. 1 k autorskému zákonu. Odměnu ve výši 0,50 Kč
za jednu výpůjčku hmotné rozmnoženiny díla podle přílohy autorského zákona pak hradí stát
prostřednictvím Národní knihovny. Právo na odměnu autor nemá v případě půjčování
zveřejněných děl podle tohoto odstavce na místě samém (prezenčně), nebo půjčují-li originály
nebo rozmnoženiny vydaných děl školní knihovny a knihovny vysokých škol, Národní
knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní technická knihovna,
Národní lékařská knihovna, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Knihovna Národního
filmového archivu a Parlamentní knihovna.
Vzájemné poskytování děl v hmotné podobě mezi veřejně přístupnými knihovnami
a dalšími subjekty ve smyslu § 37 odst. 1, jakým jsou například meziknihovní výpůjční
služby, není samostatným užitím díla a ve smyslu autorskoprávním není považováno
za půjčování (z hlediska občanskoprávního ovšem o výpůjčku jde).
Autorský zákon rovněž upravuje práva pořizovatele databáze. Databáze je pak v § 88
vymezena jako soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo
metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky,
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bez ohledu na formu jejich vyjádření. Podle § 90 pak pořizovatel databáze ve smyslu § 89 má
právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo
kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva, včetně
zpřístupnění obsahu databáze.
Stávající právní řád České republiky neposkytuje odpovídající a dostatečný právní
rámec pro sběr, uchovávání, ochranu a zpřístupňování elektronických dokumentů
zveřejněných na webu/prostřednictvím internetu a přístupných online (web-harvesting).
Rovněž tak není stanoveno právo/povinnost odevzdávání povinného výtisku elektronických
publikací (zákonné odevzdávání, ukládání, uchovávání a zpřístupňování elektronických
publikací) jako jednoho z nástrojů pro budování konzervačních fondů (webových archivů).
Cílem nové právní úpravy je zakotvit Národní knihovně v rámci její hlavní činnosti i
povinnost provádět web-harvesting, upravit nakládání s materiály získanými webharvestingem (komu budou zpřístupňovány a za jakých podmínek) a současně upravit
i povinnost odevzdávat povinný výtisk neperiodické publikace pořízené elektronicky a
vybraného elektronického periodického tisku a způsob jejich ukládání a nakládání s nimi ze
strany příjemců.
Současná právní úprava není diskriminační ani nemá dopady na rovnost žen a mužů.
Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení
dopadů regulace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
mužů a žen
Sběr dokumentů (web-harvesting) představuje dle zadaných kritérií automatizované
robotické mapování, vyhledávání a stahování vybraných (webových) stránek v internetovém
prostředí v čase a jejich ukládání pro zachování do budoucna. Tuto činnost zpravidla provádí
některé národní paměťové instituce - knihovny, archivy apod.
Povinným výtiskem se rozumí odevzdávání publikací, tisku a jiných dokumentů
v daném počtu a lhůtě zákonem stanoveným knihovnám vydavateli.
Záměrem navrhované právní úpravy je v reakci na nové technologie a na rostoucí
kulturní a společenskou důležitost elektronických publikací, dokumentů a dalších
informačních zdrojů a rozvoj informační společnosti zajistit získávání, zpracování,
uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů (dokumentů dostupných pouze
prostřednictvím elektronického zařízení), informací a dat jako součásti národního kulturního
dědictví, a to pro účely běžné knihovní praxe. Stejně jako u tištěných dokumentů je
pro uchování současných kulturních hodnot šířených v prostředí neustále se rozvíjející
informační společnosti pro budoucí generace nezbytné přesně definovat povinnosti
vydavatelů pro odevzdávání povinného výtisku elektronických publikací a vybraného
elektronického periodického tisku - dokumentů do určených depozitních knihoven a umožnit
jejich zpřístupnění v rámci poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Za tím účelem se do příslušných právních předpisů, konkrétně do zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 37/1995 Sb.,
o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 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, zavádějí nezbytné úpravy.
Mezi zásadní a hlavní změny patří:
-

zakotvení povinnosti sběru vybraných dat a informací zveřejňovaných
prostřednictvím služeb informační společnosti (web-harvesting) Národní
knihovnou, včetně sběru volně dostupného elektronického periodického tisku, a to
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prostřednictvím centrální aplikace Národní knihovny, v rámci její hlavní činnosti
[§ 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů]
-

umožnění uchovávání dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb
informační společnosti v rámci činnosti Národní knihovny a pořízení databáze
těchto dat a informací Národní knihovnou

-

zajištění přístupu oprávněných knihoven, které jsou příjemci povinného výtisku
vydaného tiskem (zákonem taxativně vyjmenovaní příjemci povinných výtisků
periodik a neperiodik, včetně slepeckého písma), k pořízené databázi získaných
dat a informací získaných v rámci web-harvestingu; tyto knihovny budou mít
právo vytěžování a zužitkování

-

zpřístupnění získaných dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb
informační společnosti (databáze) prezenčně veřejnosti prostřednictvím terminálů
Národní knihovny a dalších oprávněných knihoven za stanovených podmínek

-

zakotvení povinnosti vydavatelů odevzdávat stanoveným příjemcům povinné
výtisky z každého vydání elektronické neperiodické publikace a vybraného
elektronického periodického tisku, a to v původním formátu bez užití technických
ochranných prostředků, pokud jim bylo uděleno číslo Mezinárodního standardního
číslování knih (ISBN) nebo Mezinárodního standardního číslování hudebnin
(ISMN) nebo Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací (ISSN),
a pokud splňuje další podmínky: je veřejně šířená resp. zpřístupňovaná komerčně
(to jest za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, resp. za úplatu) nebo splňuje obě tato kritéria; jde o
povinnost omezenou na publikace fakticky registrované nebo rozmnožované a
rozšiřované (veřejně šířené) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu, resp. za účelem dosažení zisku; návrh
rozlišuje u neperiodických publikací (1) publikace vydané, čímž se rozumí tiskem
(na hmotném nosiči), a (2) publikace pořízené, čímž se rozumí elektronicky (bez
hmotného nosiče), vždy jde o to, kdy a v jaké podobě vydavatel zahájil veřejné
šíření neperiodické publikace ve smyslu zákona o neperiodických publikacích;
v případě periodického tisku je zavedena samostatná kategorie elektronického
periodického tisku, jehož elektronické povinné výtisky budou odevzdávány
(přičemž lhůta pro odevzdání je vztažena k zahájení zpřístupňování); odlišnost
změny zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb. vyplývá z rozdílnosti
koncepcí těchto zákonů; povinnost předávat tištěné povinné výtisky (vydané na
jakémkoli hmotném nosiči) zůstává zachována ve stávající podobě

-

umožnění uchovávání povinných výtisků v rámci knihovního fondu
a konzervačního fondu Národní knihovny formou vytvořených databází
elektronických povinných výtisků (zde i v dalším textu je pod pojmem
„elektronický povinný výtisk“ míněn povinný výtisk neperiodických publikací bez
hmotného nosiče i elektronického periodického tisku bez hmotného nosiče)

-

zajištění přístupu oprávněných knihoven, které jsou příjemci tištěného povinného
výtisku (včetně tištěného slepeckým písmem), k databázi elektronických
povinných výtisků (včetně těch, jež jsou ve formátu určeném pro osoby zrakově
postižené); tyto knihovny budou mít právo vytěžování a zužitkování

-

zpřístupnění získaných elektronických povinných výtisků (obsahu databází)
veřejnosti prostřednictvím terminálů oprávněných knihoven za podmínek primárně
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stanovených autorským zákonem, a to včetně případného využití rozšířené
kolektivní správy (§ 97e autorského zákona).
Navrhovaná právní úprava reaguje na vývoj nových technologií a potřeby informační
společnosti a současně umožňuje paměťovým institucím odpovídajícím způsobem využít
nové možnosti. Návrh je veden snahou o maximální zachování stávající struktury
a terminologie uvedených právních předpisů. Tyto předpisy vznikaly v době před rostoucím
rozmachem informační společnosti a rozvojem forem elektronické komunikace, včetně
současného masivního nástupu distribuce elektronických obsahů nejrůznějšího druhu
v nehmotné formě prostřednictvím komunikačních sítí, a není ambicí tohoto návrhu
od základů přebudovat právní režim neperiodických publikací a tiskového zákona.
V nezbytně nutném rozsahu se tedy navrhuje přizpůsobit činnost Národní knihovny a
určených knihoven jako paměťových institucí a institucí poskytujících knihovnické a
informační služby veřejnosti podmínkám rozvíjející se informační společnosti a současně
návrh zakotvuje odpovídající povinnosti pro vydavatele. Návrh novely zákona č. 37/1995 Sb.
a zákona č. 46/2000 Sb. nerozšiřuje výčet povinně publikovaných údajů, pouze jej
přizpůsobuje charakteristikám jednotlivých forem. Zároveň není ambicí návrhu sjednocovat
pojmosloví obou zákonů. Rozdíly mezi tiskovým zákonem a zákonem o neperiodických
publikacích jsou dány zčásti historicky, zčásti typovou rozdílností publikací. Předložený
návrh má jediný základní cíl – rozšířit povinnost odevzdávání povinného výtisku i na vybrané
elektronické publikace. Také není ambicí návrhu řešit problematiku digitalizace jako takové,
resp. jako nástroje ke zpřístupňování kulturního dědictví, ani řešit problematiku digitalizace a
dostupnosti volných děl, což je velmi široké téma, jež věcně přesahuje rámec návrhu a týká se
primárně oblasti autorskoprávní. Návrh se rovněž nedotýká nakládání s kinematografickými
(audiovizuálními) díly, resp. jejich rozmnoženinami, neboť zacházení s těmito díly přesahuje
věcnou působnost zákonů, jež jsou předloženým návrhem novelizovány.
Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na rovné postavení mužů
a žen, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné
podmínky, a neporušuje zákaz diskriminace.
Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
RIA.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Institut povinného výtisku má svou historii odvíjející se od rozvoje různých forem
masové komunikace, od tištěné knižní produkce, přes periodický tisk, speciální tištěné
publikace, zvukové a audiovizuální dokumenty, až po elektronické dokumenty na hmotných
nosičích a v poslední době již běžně také elektronické dokumenty vzniklé jen touto formou
a šířené v nehmotné podobě prostřednictvím komunikačních sítí informační společnosti.
Povinný výtisk plní několik základních funkcí - evidenční, bibliografickou, archivní
a akviziční. Sběr informací (web-harvesting) jako činnost spočívající v mapování vybraných
webových stránek v čase a ukládání jejich obsahu do digitálního archivu spolu s nastavením
režimu jejich zpřístupnění úzce souvisí právě s problematikou elektronického povinného
výtisku.
Přijetí navrhované právní úpravy je nezbytné pro zachování informačních pramenů
pořízených elektronicky jako významné složky kulturního dědictví, a to alespoň
v reprezentativním vzorku. Nejedná se o komplexně novou právní úpravu, pouze o řešení
nejzásadnějších právních otázek souvisejících s odevzdáváním elektronického povinného
výtisku, sběrem informací (web-harvesting) volně dostupných v informačním prostředí a
jejich uchováváním jako informačního zdroje pro budoucí generace v určených knihovnách
jako paměťových institucích.
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V současné době mají sice depozitní instituce – knihovny a další subjekty ve smyslu
§ 37 autorského zákona, jak již bylo řečeno výše, možnost vytvářet kopie dokumentů pro své
archivní a konzervační potřeby, nikde ale není zakotvena – tak jako v případě všech ostatních
„hmotných“ druhů dokumentů – povinnost vydavatelů elektronické produkty vzniklé
výhradně touto formou knihovnám odevzdávat. Je proto žádoucí, aby tyto vybrané
elektronické dokumenty byly zahrnuty pod institutem „povinného výtisku“. Zároveň je
nezbytné zakotvit mezi zákonné povinnosti Národní knihovny jako paměťové instituce sběr
informací, včetně pořízení jejich databáze, spolu s databází elektronických povinných výtisků
a nastavit režim jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb.
Tak bude zajištěno zpřístupnění získaných dokumentů, informací a dat oprávněnými
knihovnami (v zákonem stanoveném režimu), čímž bude odpovídajícím způsobem naplněna i
funkce poskytování veřejných informačních, kulturních, vzdělávacích a dalších služeb
veřejnosti.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky,
jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady
ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti
v právech a zákazu retroaktivity.
Návrh zvolené úpravy respektuje ústavní principy Listiny základních práv a svobod,
a přispívá k naplňování určitých základních práv a svobod, především práva na svobodu
projevu a právo na informace podle čl. 17, práva na svobodu myšlení, práva na svobodu
vědeckého výzkumu a práva na vzdělání podle čl. 15 a 33 a současně naplňuje zejména
ustanovení čl. 34 odst. 2 („Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek
stanovených zákonem.“).
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádný zásah do soukromí uživatelů a ani
do jejich stávajících možností komunikovat prostřednictvím služeb informační společnosti;
předmětem úpravy je jen zakotvení sběru veřejně přístupných pramenů a informací s hlavním
cílem jejich uchovávání v paměťové instituci – Národní knihovně, čímž dochází zároveň
k naplnění čl. 34 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Pokud jde o potřebnost, provedenými studiemi a konzultacemi nebylo zjištěno
alternativní řešení, které by mohlo naplnit základní cíl záměru, totiž získat elektronický
povinný výtisk a zajistit sběr vybraných volně dostupných informací na internetu a jejich
ukládání v Národní knihovně.
Vzhledem k tomu, že návrh zákona nijak nezatěžuje právo na informační sebeurčení,
neboť nezakládá orgánům státní správy žádné právo zasahovat do soukromí ani do aktivní
komunikace uživatelů služeb informační společnosti, lze konstatovat, že je ústavně
konformní.
Právní úprava je navrhována tak, aby byla v souladu se zásadami zákonnosti,
legitimity cílů a přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod. Na závěr je tedy možné
uvést, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
práva Evropské unie
Návrh zákona přímo nezapracovává právo Evropské unie, na úrovni Evropské unie
neexistuje obecný právní předpis, který by se problematiky ochrany a nakládání s touto částí
kulturního dědictví přímo týkal. V rámci Evropské unie nejsou stanovena jednotná pravidla
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pro odevzdávání publikací depozitním paměťovým institucím, právní úprava je plně
ponechána v pravomoci členských států.
Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) se dotýká předmětu úpravy v čl. 3
odst. 3, který stanoví, že Evropská unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Návrh je v souladu
se Smlouvou o fungování Evropské unie, čl. 167, ve kterém je mezi činnostmi Unie uvedeno
i zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu, a přispívá též k naplnění
čl. 165 a 166 ve vazbě na čl. 6 této smlouvy, upravující vedle kultury i vzdělávání odborné
a všeobecné.
S rozvojem nových technologií se Komise i Rada Evropské unie stále častěji věnují
otázkám povinných výtisků, elektronických publikací a sběru informací a v nezávazné formě
vyzývají k harmonizaci právní úpravy v členských státech.
Jedním z impulsů k řešení otázky sběru informací (web-harvesting) a uchovávání
a archivace digitálních publikací je doporučení Evropské komise 2006/585/ES ze dne
24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání
digitálních záznamů, které explicitně uvádí, že web-harvesting je nová technika pro sběr
materiálu z internetu pro účely uchování. Její součástí je aktivní shromažďování materiálu
pověřenými institucemi namísto čekání, až bude deponován, čímž se minimalizuje
administrativní zátěž producentů digitálního materiálu, a proto by tato technika měla být
upravena vnitrostátními právními předpisy. Doporučuje se, aby členské státy zapracovaly
do svých právních předpisů možnost uchovávání webového obsahu pověřenými institucemi
za použití technik pro shromažďování informací z internetu (jako je např. web-harvesting)
při plném respektování právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů
o právech duševního vlastnictví. V navazujících Závěrech Rady o digitalizaci kulturního
materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) je
pak členským státům doporučováno zavedení právního nebo jiného účinného rámce
na podporu uchovávání digitálních dokumentů, což zahrnuje i uchovávání digitalizovaného
kulturního materiálu zmocněnými institucemi a využívání možností webových stránek těmito
institucemi. Návrh dále navazuje na doporučení Komise ze dne 27. října 2011 o digitalizaci
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů
(2011/711/EU). V tomto doporučení Komise zdůrazňuje, že digitalizace (v nejširším slova
smyslu) je důležitým prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturnímu materiálu a
jeho využívání. Dále Komise připomněla, že účinné předpisy a postupy týkající se povinných
rozmnoženin mohou minimalizovat administrativní zátěž jak majitelů obsahu, tak i institucí,
které mají povinné rozmnoženiny na starost. Z uvedeného doporučení rovněž vyplývá, že
web-harvesting je nová technika pro sběr materiálu z internetu pro účely uchovávání, jejíž
součástí je aktivní shromažďování materiálu pověřenými institucemi (zde: Národní
knihovnou) a tato technika měla být upravena vnitrostátními právními předpisy. Do budoucna
lze očekávat, vzhledem k technologickému pokroku, postupné posilování web-harvestingu
oproti institutu povinných výtisků, aktivně odevzdávaných vydavateli. Na uvedené
doporučení Komise navazuje dokument Závěry Rady ze dne 10. května 2012 o digitalizaci
kulturního materiálu a jeho dostupnosti online a o uchovávání digitálních záznamů (2012/C
169/02), který připomíná význam digitálního materiálu a zdůrazňuje, že členské státy by měly
činit opatření s cílem zlepšit rámcové podmínky pro přístupnost online a využívání kulturního
materiálu a rovněž zajistit dlouhodobé uchování digitálních záznamů, a to s respektem k
odlišné míře pokroku v oblasti digitalizace a odlišným přístupům k této oblasti, jakož i úsilí
členských států o celkovou rozpočtovou konsolidaci. Problematiky se dotýká i Sdělení
Komise Evropské kulturní dědictví na dosah jedním kliknutím [Pokrok v oblasti digitalizace
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on- line a uchovávání digitálních záznamů v EU
(513/2008)], které shrnuje pokrok v dílčích úkolech na tomto poli s tím, že zhruba polovina
členských států web-harvesting pro vybrané kulturní instituce do svých právních předpisů již
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zavedla (většinou nese odpovědnost příslušná národní knihovna) a konstatuje, že s ohledem
na práva duševního vlastnictví a otázku soukromí je obecně přístup k materiálu
shromažďovanému z internetu omezen.
Knihoven jako paměťových institucí se pak týká Doporučení Rady EU o uchování
digitálního obsahu kulturního dědictví pro budoucí generace (2002/C 162/02), které reaguje
na rychlý rozvoj v oblasti vytváření digitálních dokumentů a s tím související potřebu
zajištění jejich dlouhodobého ukládání a zpřístupňování knihovnami a dalšími paměťovými
institucemi. Navrhované úpravy se dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s
ním souvisejících v informační společnosti. Tato směrnice v návaznosti na mezinárodní
závazky vyplývající z mezinárodních smluv upravuje ochranu autorských práv v Evropské
unii tak, aby odpovídala novým potřebám informační společnosti, a klade si za cíl pokračovat
v harmonizaci práva autora na sdělování veřejnosti. Směrnice umožňuje členským státům,
aby upravily výjimky a omezení autorského práva ve prospěch veřejně přístupných zařízení
jako jsou knihovny, muzea, galerie, archivy, vzdělávací zařízení a podobné instituce, aby
mohly zhotovit rozmnoženiny děl pro své archivní a konzervační potřeby a rovněž mohly
zpřístupnit díla a jejich rozmnoženiny ze svých sbírek veřejnosti pro stanovené účely
na terminálech ve svých objektech [čl. 5 odst. 3 písm. n) ve vztahu k čl. 5 odst. 2 písm. c)].
Knihovny jsou instituce, které nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo
komerční prospěch, naopak poskytují veřejné knihovnické a informační služby všem
bez rozdílu a bezplatně, a proto lze i elektronické dokumenty získané Národní knihovnou jako
příjemcem povinného výtisku nebo v rámci web-harvestingu poskytovat konkrétním zákonem
vymezeným, oprávněným knihovnám a umožnit jim za stanovených podmínek zpřístupňování
veřejnosti prostřednictvím k tomu určených zařízení. Tomuto svědčí i Prováděcí rozhodnutí
Evropské komise ze dne 16. 4. 2013 Státní podpora č. SA 35529 (2012/N) - Česká republika
Digitalizace knihovních fondů, která po posouzení veřejných knihoven v České republice ve
vztahu k dotacím na jejich podporu a povaze této podpory došla mj. k závěru, že zajištěním
činnosti veřejných knihoven český stát nemá zájem provozovat hospodářské činnosti.
S ohledem na funkce, které tyto knihovny vykonávají, a služby, které poskytují zdarma, došla
Komise k závěru, že tyto knihovny přispívají k plnění úkolu státu ve vztahu k občanům ve
vzdělávací, kulturní a sociální oblasti a nelze je považovat za podniky ve smyslu čl. 107 odst.
1 Smlouvy o fungování EU. Závěrem Komise konstatovala, že rozšiřováním významných
informací, které mají k dispozici, fungují české veřejné knihovny jako nástroj, s jehož pomocí
státní orgány plní „skutečný veřejný úkol a povinnost“ a poskytování takových veřejných
knihovnických služeb tudíž nepředstavuje hospodářskou činnost, a v kontextu posouzení tudíž
ani podpora poskytovaná na tuto činnost ze státního rozpočtu nepředstavuje státní podporu
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Čl. 6 směrnice 2001/29/ES současně
upravuje i možnosti členských států přijmout vhodná opatření k zajištění přístupu
k autorskoprávně chráněnému obsahu v případech, kdy nositelé práv použili některých
technologických prostředků ochrany, za podmínek stanovených v tomto ustanovení směrnice.
Navrhovaná úprava tuto možnost využívá a zvolené řešení považuje za vhodný prostředek
ve smyslu příslušného článku směrnice, a to i ve vztahu k § 43 autorského zákona a § 1811
občanského zákoníku.
Návrh přispěje rovněž k naplnění cílů, jež formuluje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační
společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém
obchodu“), ve svém recitálu 63 a 64, konkrétně k zajištění a zachování přístupu veřejnosti
k co nejširší škále služeb informační společnosti, resp. k zajištění přístupu k evropskému
kulturnímu dědictví poskytovanému v digitálním prostředí. Na tuto směrnici pak navazuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při
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poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti, která definuje pojem „služby informační společnosti“.
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem
a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským
právem, která byla následně nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES,
umožnila v konsolidovaném znění čl. 6 (výjimka z výlučného práva na veřejné půjčování)
vyjmutí prezenčního půjčování v knihovnách na místě samém a pro stanovené knihovny
i absenčního půjčování z povinnosti platit odměnu. Čl. 2 odst. 1 písm. b) v konsolidovaném
znění směrnice pak půjčováním rozumí zpřístupňování za účelem užívání na omezenou dobu,
které není spojeno s přímým ani nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem
provozovatele, pokud je uskutečňuje veřejně přístupné zařízení. Jak je uvedeno výše,
knihovny tuto definici naplňují. Poskytování předmětů ochrany v hmotné podobě mezi
jednotlivými veřejně přístupnými zařízeními, jako jsou například meziknihovní výpůjční
služby, není samostatným užitím díla ve smyslu bodu 10 recitálu nynější směrnice, která tento
způsob nakládání s předměty ochrany nepovažuje za půjčování.
Úprava z obou naposled uvedených směrnic se promítla do autorského zákona
prostřednictvím jeho novely provedené zákonem č. 216/2006 Sb., a to novým zněním § 37
upravujícím tzv. knihovní licenci pro užití díla knihovnou, archivem, muzeem, galerií, školou,
vysokou školou a jiným nevýdělečným školským a vzdělávacím zařízením. V odst. 1 písm. a)
a b) je zakotvena bezúplatná zákonná licence na zhotovení rozmnoženiny díla pro účely
archivní a konzervační a dále pro nahrazení rozmnoženiny poškozené a ztracené, v písm. c)
pak umožňuje zpřístupňování děl veřejnosti výhradně pro účely výzkumu a soukromého
studia na terminálech umístěných přímo v knihovnách. V odstavci 2, upravujícím právo
autora na odměnu, pak vyjímá z povinnosti platit odměnu za půjčování v knihovnách
prezenční a pro zde určené knihovny i za půjčování absenční.
Významným doplněním navrhované právní úpravy je také novela autorského zákona,
provedená zákonem č. 102/2017 Sb., obsahující - mimo jiné - tzv. rozšířenou kolektivní
správu usnadňující licencování některých způsobů užití děl paměťovými a vzdělávacími
institucemi. Tato novela byla zpracována zejména v návaznosti na směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva
a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl
online na vnitřním trhu. Nové ustanovení § 97e přebírá úpravu tzv. rozšířené kolektivní
správy z předchozího § 101 autorského zákona ve znění před novelou provedenou zákonem č.
102/2017 Sb. V § 97e odst. 1, 2, 3 a 5 jsou obsaženy principy, na nichž je rozšířená kolektivní
správa založena. V odstavci 4 je pak obsažen taxativní výčet práv, resp. způsobů užití, která
kolektivní správce licencuje v rámci tzv. rozšířené kolektivní správy. Novela č. 102/2017 Sb.
výrazně rozšířila okruh práv, resp. způsobů užití s cílem usnadnit licencování některých
případů užití předmětů ochrany paměťovými a vzdělávacími institucemi. Platná právní úprava
obsahuje relativně omezené zákonné licence umožňující knihovnám využívat pouze částečně
potenciál digitálních technologií a zároveň obsahuje možnost rozšířené kolektivní správy,
přičemž kolektivní licenční smlouvu uzavírá za knihovny evidované Ministerstvem kultury
Národní knihovna jako centrum systému knihoven – 98a odst. 3 autorského zákona.
S výjimkou případů, na které se vztahují zákonné licence upravené autorským zákonem, je
pro užití nad rámec takových zákonných licencí nutno sjednávat licenční smlouvy s nositeli
práv, popř. postupovat v souladu s příslušnou veřejnou licencí (např. licence Creative
Commons), je-li konkrétní dílo či jiný předmět ochrany pod takovou veřejnou licencí
veřejnosti zpřístupňován. Záměrem je zajistit, aby uvedené činnosti mohly zmíněné instituce
vykonávat v souladu s autorským právem a aby licencování takových činností bylo
maximálně zjednodušeno prostřednictvím kolektivních smluv uzavřených s kolektivními
správci (např. Národní knihovna má možnost zastupovat při sjednávání licencí síť knihoven).
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Na základě kolektivní smlouvy by mohly knihovny digitalizované obsahy sdílet mezi sebou,
případně poskytovat elektronicky v rozsahu větším, než jaký umožňují stávající zákonné
licence. Na základě licence poskytnuté kolektivním správcem podle § 97e odst. 4 písm. f)
bude knihovnám zapsaným do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovního
zákona) umožněno sdílet navzájem digitalizovaná díla obsažená v jejich sbírkách knihovních fondech jednotlivých knihoven a následně je zpřístupňovat na terminálech
umístěných v jejich prostorách. Dosavadní úprava v § 37 odst. 1 písm. c), odpovídající úpravě
ve směrnici 2001/29/ES, jak již bylo řečeno výše, umožňuje knihovnám digitalizovat
a zpřístupňovat terminálovým způsobem, bez souhlasu nositelů práv, pouze díla obsažená
v jejich vlastních knižních fondech.
Navrhovaná právní úprava je v souladu také se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, upravující zvláštní právo
pořizovatele databáze.
Navrhovaná právní úprava nepřímo souvisí také s nejnovější autorskoprávní směrnicí
– směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském
právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice mimo jiné poskytuje veřejným knihovnám,
muzeím, archivům nebo institucím pečujícím o filmové nebo zvukové dědictví právní
podporu v jejich úsilí o zachování a zpřístupňování digitálního kulturního dědictví, z čehož
mají v konečném důsledku prospěch občané celé EU.
Ve vztahu k ochraně osobních údajů je relevantní nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR).
Návrh zákona je v souladu s principy uvedenými v čl. 5 nařízení, a to s principem
zákonnosti, korektnosti a transparentnosti podle čl. 5 odst. 2 písm. a), principem účelového
omezení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), principem minimalizace údajů podle čl. 5 odst. 2 písm.
c), principem přesnosti podle čl. 5 odst. 2 písm. d), principem omezení uložení podle čl. 5
odst. 2 písm. e), principem integrity a důvěrnosti podle čl. 5 odst. 2 písm. f) a principem
odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 nařízení. Osobní údaje jsou
-

-

zpracovávány při výkonu nevrchnostenské veřejné správy, kterým je správce pověřen
přímo ex lege (princip zákonnosti),
zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, kterými jsou – stručně
shrnuto – uchovávání a zpřístupňování psaného kulturního dědictví, resp. knihovních
dokumentů a databází (princip účelového vymezení),
zpracovávány v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány zejména pro účely identifikace vydavatelů, aby s nimi mohly podle potřeby
komunikovat příslušné knihovny (Národní knihovna, Knihovna a tiskárna pro
nevidomé K. E. Macana), případně správní orgány (princip minimalizace),
v případě potřeby aktualizované (princip přesnosti),
uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nezbytně nutnou
(princip omezení uložení),
zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení – zpřístupňování
pouze zákonem stanoveným způsobem, v minimálním nutném rozsahu (princip
integrity).

Dle principu odpovědnosti pak správci (výše uvedené knihovny) odpovídají za
dodržování shora zmíněných principů.
Problematika svobody projevu a práva na informace a šíření informací tak, jak jsou
koncipovány v mezinárodních úmluvách, zejména pak Úmluvou Rady Evropy, se promítá
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i do primárního práva Evropské unie. Na základě čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii
(konsolidované znění) Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod. Přistoupení se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami.
Podle čl. 6 odst. 3 základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům,
tvoří obecné zásady práva Unie. Jak vyplývá z čl. 6 odst. 1, Unie uznává práva, svobody a
zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění
upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako zakládací
smlouvy EU. Tato Listina konkrétně v čl. 11 uvádí, že každý má právo na svobodu projevu,
které zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky
bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
Závěrem lze shrnout, že web-harvesting a elektronický povinný výtisk (knih i
periodik) je již legislativně řešen v některých evropských právních řádech (např. Slovinsko,
Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Francie, Švédsko a Velká Británie) i státech
mimoevropských jako např. v Austrálii nebo v Kanadě). Provádění web-harvestingu a
související příjem povinného výtisku elektronických publikací je zpravidla svěřeno národní
knihovně daného státu.
Návrh není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie; návrh zákona je s právem
Evropské unie plně slučitelný.
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, neupravují přímo
problematiku odevzdávání povinných výtisků ani shromažďování materiálu zpřístupňovaného
prostřednictvím internetu.
Navrhovaná právní úprava respektuje obecně mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká
republika vázána, a odpovídá rovněž závazkům vyplývajícím pro Českou republiku. Jedná se
zejména o Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění dodatkových
protokolů, publikovanou pod č. 209/1992 Sb. (Čl. 10 odst. 1 stanoví právo každého na
svobodu projevu, které zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace
nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice), Mezinárodní pakt o
občanských a politických právech, publikovaný pod č. 120/1976 Sb. (Čl. 19 stanoví právo
každého zastávat svůj názor bez překážky, právo na svobodu projevu, které zahrnuje svobodu
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice,
ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky
podle vlastní volby, přičemž užívání těchto práv s sebou nese zvláštní povinnosti a
odpovědnost; může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze
taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná k respektování práv nebo pověsti jiných) a
Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948 (Čl. 19 garantuje právo na
svobodu přesvědčení a projevu, které zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice).
Navrhovaná právní úprava pak plně odpovídá i mezinárodním závazkům, jimiž je
Česká republika vázána v oblasti autorskoprávní. Jde zejména o Bernskou úmluvu o ochraně
literárních a uměleckých děl z roku 1886 (revize Paříž 1971), která je první mezinárodní
dohodou o autorských právech upravující moderní pojetí práva povinného výtisku
uplatňovaného téměř ve všech zemích, dále Dohodu o obchodních aspektech práv
k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví
o právu autorském (WCT).
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V souvislosti s neustálým rozvojem nových technologií a informační společnosti
upozorňovaly mnohé vládní i nevládní profesní organizace již od 90. let na nutnost reagovat
v tomto kontextu a přizpůsobit činnost především knihoven jako paměťových institucí těmto
měnícím se podmínkám. V roce 2000 vydala UNESCO Směrnice pro zákonodárství
o povinném výtisku, v nichž shrnula výsledky dosavadních zkoumání, přičemž podstatnou
pozornost v nich věnovala zvláště rozšíření institutu povinného uložení síťových
elektronických publikací. Generální konference UNESCO pak přijala na svém 32. zasedání
v říjnu 2003 Chartu o zachování digitálního dědictví, jež považuje zákonodárství o zákonném
uložení publikace (tj. „povinném výtisku“, společně se zákonodárstvím archivním) za klíčový
prvek národní politiky zachování digitálního dědictví.
Z praktického hlediska má pak pro úpravu této problematiky podstatnou váhu
Prohlášení o vývoji a zakládání programů dobrovolného uložení elektronických publikací
zpracované společným výborem Konference evropských ředitelů národních knihoven
a Federace evropských nakladatelů jako představitelů nejvíce zainteresovaných
a kompetentních evropských zájmových sdružení v roce 2005.
Závěrem lze shrnout, že navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad
mezinárodního práva. Navrhovaná úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv
a základních svobod.
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením
a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí
Hospodářský a finanční dopad je vyhodnocen v závěrečné zprávě hodnocení dopadů
regulace (RIA). Přijetí novely bude znamenat zvýšení nákladů na hlavní činnost Národní
knihovny, a to v souvislosti s pořízením databází povinných výtisků a bibliografickým
zpracováním publikací a databáze získaných webových stránek, jakož i v souvislosti
s nezbytnou údržbou a aktualizací těchto databází. Tyto náklady budou hrazeny v rámci
schválených výdajových limitů kapitoly 334 - Ministerstvo kultury. Objem činnosti, jež je
návrhem stanovena (a vymezena jako hlavní činnost Národní knihovny), bude s postupem
digitalizace a přibývání elektronických publikací narůstat. S přijetím navržené úpravy nejsou
spojeny požadavky na navýšení limitu přepočtených úvazků a objemu prostředků na platy.
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva financí byla potřeba rozpočtových
prostředků rozdělena do jednotlivých let a celkově snížena. Původní požadavek Národní
knihovny, jenž představoval částku cca 29 mil. Kč / rok (osobní náklady a věcné náklady),
Národní knihovna snížila na částku cca 28 mil. Kč / rok (celkové snížení na období 5 let o 5
mil. Kč) a upravila tím způsobem, že v prvních dvou letech bude požadovat částku nižší
oproti uvedenému průměru, avšak ve 4. a 5. roce realizace projektu bude částka naopak vyšší.
Tato částka v sobě zahrnuje cca 19 mil. Kč / rok jako náklady na platy. Jde o 36,25 úvazků a
vzhledem k tomu, že Národní knihovna ani kapitola Ministerstvo kultury potřebným počtem
volných tabulkových míst nedisponuje a v současné době navýšení limitu počtu přepočtených
úvazků není reálné, je – s ohledem na nezbytnost nové právní úpravy, jak je pojednána
v materiálu RIA – Národní knihovna připravena k provedení vnitřních organizačních opatření,
jež umožní činnosti podle navrhované úpravy realizovat v plném rozsahu. Ze strany
předkladatele tedy nebude uplatněn požadavek na navýšení platových limitů ani na navýšení
počtu přepočtených úvazků Národní knihovny. Nezbytná úprava základní vnitřní struktury
Národní knihovny bude podle potřeby řešena též změnou zřizovací listiny, a to s oporou v § 3
odst. 2 písm. g) zákona č. 203/2006 Sb. Navrhovaná úprava si vyžádá provozní náklady ve
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výši cca 4,5 mil. Kč / rok a rovněž investiční náklady (kapitálové výdaje) ve výši cca 4 mil.
Kč / rok. V prvním roce realizace projektu jsou předpokládány vyšší (vstupní) investiční
náklady, a to ve výši celkem cca 5 mil. Kč. Osobní náklady na pracovníky, kteří budou
zajišťovat výkon agendy, budou hrazeny rovněž v rámci schválených výdajových limitů
kapitoly 334 – Ministerstvo kultury a jejich výše bude progresivně narůstat, v návaznosti na
realizaci nové agendy (v prvním roce půjde o částku cca 7 mil. Kč, v pátém roce pak 26 mil.
Kč). Celkové náklady, jež si návrh během 5 let vyžádá, byly oproti původnímu návrhu
sníženy o 5,1 mil. Kč, a to v osobních nákladech (o 2,6 mil. Kč) a v investičních nákladech (o
2,5 mil. Kč – redukce LTP). Dále jde o úhradu odměn nositelům práv chráněných autorským
zákonem, prováděnou prostřednictvím kolektivních správců práv; výše těchto odměn se
v letech 2020-2024 bude pohybovat v rozmezí 10,5-27,4 mil. Kč a bude silně progresivní;
řádově se jedná o souhrnné výdaje ve výši cca 30 mil. Kč ročně. Celkové náklady rozpočtu
kapitoly 334 – Ministerstvo kultury spojené s navrhovanou právní úpravou lze tedy vyčíslit
průměrem cca na 58 mil. Kč / rok. Národní knihovna provede podle potřeby nezbytnou
vnitřní reorganizaci, zahrnující například implementaci nástroje umělé inteligence pro
částečně automatizovanou katalogizaci a převedení některých zaměstnanců na nové činnosti,
vyplývající z nové právní úpravy.
Novela nebude mít podstatné dopady na podnikatelské prostředí, pro vydavatele bude
pouze představovat v důsledku rozvoje technologií rozšíření dosavadní povinnosti odevzdávat
povinný výtisk neperiodické publikace vydané (v tištěné podobě) i na publikace pořízené (v
elektronické podobě) a povinnosti odevzdávat povinný výtisk periodického tisku i na
elektronický periodický tisk, přičemž dopad se bude odvíjet od počtu takových
neperiodických publikací a vydání elektronického periodického tisku i nákladnosti jejich
pořízení. Administrativní dopad na podnikatele bude minimální, protože odevzdávání
publikací bude probíhat elektronickou formou s dálkovým přístupem, což nepředstavuje
významné zatížení. Pro vydavatele bude návrh jednoznačně přínosný v tom, že zajištěné
dlouhodobé uchovávání publikací jim bude sloužit jako záloha pro případ ztráty či poškození
digitálního objektu v jejich úložišti. Jinak řečeno: pokud vydavatel ztratí z jakéhokoli důvodu
své publikace (v elektronické podobě), může se obrátit na Národní knihovnu, která mu je
bude moci poskytnout.
Návrh ani nepředstavuje negativní vliv na životní prostředí a taktéž se neočekávají
žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na specifické skupiny obyvatel, ať
se jedná o dopady na osoby sociálně slabé a na osoby se zdravotním postižením nebo dopad
na národnostní menšiny. V oblasti sociální budou dopady naopak pozitivní, neboť se rozšíří
možnost přístupu k elektronickým publikacím (návrh například výslovně pamatuje na osoby
se zrakovým postižením).
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Návrh zákona nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, neboť
nepřináší změny v oblasti zpracování osobních údajů. Předmětem úpravy není sběr
dokumentů, informací, dat či údajů nad rámec těch, které jsou volně přístupné v prostředí
internetu.
9. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší žádná korupční rizika, neboť nijak
nerozšiřuje pravomoci orgánů státní správy, pouze výslovně zakládá zmocnění pro Národní
knihovnu provádět sběr vybraných webových stránek a ukládání povinných výtisků, jejichž je
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příjemcem, a pro vydavatele pak korespondující povinnost odevzdávat i elektronicky pořízené
neperiodické publikace a elektronický periodický tisk (splňující určité parametry).
Odevzdávání povinných výtisků a web-harvesting je plně v souladu s účelem
knihovního zákona, zákona o neperiodických publikacích a současně i tiskového zákona.
Předkládaným návrhem se nezakládají žádné nové kompetence orgánů státní správy.
Povinnosti zakládané návrhem zákona jsou přiměřené cílům, kterými jsou jednak uchovávání
jednotlivých segmentů kulturního dědictví, adaptace funkce knihoven na informační a
technologický rozvoj a s tím související poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb veřejnosti. Právní úprava nepřináší žádné nové rozhodovací pravomoci orgánům státní
správy. Systémy kontroly a přezkoumávání rozhodnutí již existují, stejně jako nezbytné
funkční sankční mechanismy. Stávající sankce budou vztaženy do budoucna i na nově
založenou povinnost odevzdání povinného výtisku pořízeného elektronicky, přičemž
následující řízení o uložení sankce bude podléhat správnímu řádu a zákonu o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich. Korupční rizika jsou tedy z podstaty věci nulová. Webharvesting je prováděn roboticky a vymezení elektronických publikací (neperiodických i
periodických) je určeno natolik přesně (ve vztahu ke stávající úpravě), že si lze jen nanejvýš
obtížně představit, že by se například vydavatel pokusil o korupční jednání vůči Národní
knihovně či krajskému úřadu.
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava žádným způsobem neovlivní bezpečnost nebo obranu státu.
B. Zvláštní část
K Čl. I
K bodu 1
Mezi hlavní zákonem vymezené činnosti Národní knihovny se zahrnuje i výběrové
provádění sběru informací (web-harvesting) v prostředí internetu dle předem nastavených
kritérií, včetně jejich uchovávání a režimu zpřístupnění. Dokumenty bude sbírat Národní
knihovna jako ústřední paměťová instituce a centrum systému knihoven poskytující vedle
veřejných knihovnických a informačních služeb i řadu dalších zejména koordinačních,
odborných, informačních, vzdělávacích, analytických, výzkumných, poradenských a
metodických činností, které se tímto rozšíří. Kritéria, jaké webové stránky budou předmětem
web-harvestingu, určí primárně Národní knihovna, s využitím svých odborných kapacit, u
vědomí zahraniční praxe a též v návaznosti na požadavky Ministerstva kultury. Tato
paměťová instituce, centrum systému knihoven podle § 9 zákona č. 257/2001 Sb., je schopna
z odborného hlediska určit, jaké stránky mají být harvestovány, aby došlo k naplnění jejího
úkolu uchovávat psané kulturní dědictví České republiky nebo informace vztahující se
k České republice. Tato kritéria musí být vymezena flexibilně, s možností operativní změny,
což je Národní knihovna schopna zajistit – tak, aby mohla snadno reagovat například na
aktuální dění (politické, ekonomické apod.) i na obecný vývoj v České republice i ve světě.
Není vhodné ani účelné stanovovat právním předpisem, jaké webové stránky má Národní
knihovna harvestovat – muselo by jít o výčet značně kazuistický a tudíž pro právní předpis a
pro jeho praktickou aplikaci nevhodný (příkladem kazuistického a tedy nevhodného a
neúčelného ustanovení je např. § 103 stavebního zákona, jehož kazuističnost působí značné
aplikační problémy). Pokud by nastala potřeba harvestovat webové stránky s určitým
tematickým obsahem, může Ministerstvo kultury stanovit Národní knihovně příslušný úkol –
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oporu pro tento postup dává § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 zákona č.
2/1969 Sb. Z hlediska zákona č. 480/2004 Sb. je Národní knihovna jednak uživatelem služeb
informační společnosti (při provádění web-harvestingu), jednak nese odpovědnost za obsah
sebraných informací v rozsahu, v jakém odpovídá poskytovatel služeb informační společnosti,
když zpřístupňuje elektronické dokumenty. Z hlediska činností, které Národní knihovna
zajišťuje, je podstatná její úloha jako poskytovatele (vůči jiným knihovnám i vůči jejím
uživatelům). Současně se navrhuje, aby byla Národní knihovna také příjemcem povinného
výtisku pořízeného elektronicky, čímž se rozumí povinný výtisk publikací vydaných, resp.
vytvořených v elektronické podobě, tedy bez hmotného nosiče (v nehmotné podobě). Jde o
neperiodické publikace ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. a o vybraný periodický tisk ve
smyslu zákona č. 46/2000 Sb. (v zákoně č. 46/2000 Sb. se pro tento druh periodického tisku
zavádí název „elektronický periodický tisk“). Povinnost odevzdávat povinný výtisk pořízený
elektronicky se bude vztahovat jak na neperiodické publikace, tak i na elektronický
periodický tisk. Doplňkovým způsobem získávání digitálního kulturního dědictví pro účely
uchovávání a zpřístupňování pak bude výše uvedený web-harvesting – ten ovšem není plně
postačující. Je prováděn roboticky, takže například nelze harvestovat zablokované či placené
webové stránky, resp. publikace – u těchto stránek je třeba aktivní činnosti vydavatele. Návrh
tedy rozlišuje dva typy dokumentů, které Národní knihovna získává. Prvním typem jsou
dokumenty, které na základě návrhu budou aktivně odevzdávat vydavatelé elektronických
publikací, druhým typem jsou pak dokumenty, které Národní knihovna získá svou aktivní
činností, tedy web-harvestingem (ať prováděným čistě roboticky podle klíčových slov, nebo
zvlášť zacíleným například na určité oblasti či témata, třeba v návaznosti na aktuální
společenské dění), bez jakékoli účasti vydavatele, resp. provozovatele konkrétních webových
stránek (který ovšem má možnost s využitím elektronických nástrojů zabránit tomu, aby
konkrétní webové stránky byly harvestovány). Z dokumentů získaných cestou webharvestingu, cestou povinného odevzdávání elektronických povinných výtisků neperiodických
publikací a povinného odevzdávání elektronických povinných výtisků elektronického
periodického tisku bude Národní knihovna pořizovat samostatné databáze, které budou samy
o sobě i jejich obsah součástí jejích sbírek ve smyslu autorského zákona a bude se na ně tedy
vztahovat režim autorského zákona (knihovní licence). Databáze získaná prováděním sběru
informací (web-harvesting) bude předmětem vlastní činnosti knihovny v rámci uchování
pro budoucí generace a bude se skládat z jednotlivých děl a údajů, které nebudou muset být
samostatnými knihovními dokumenty – nebylo by to fakticky dobře proveditelné. K této
databázi a k databázi pořízené z odevzdaných elektronických povinných výtisků Národní
knihovně (jež budou vstupovat do konzervačního fondu v souladu se zákonnou definicí)
budou mít právo vytěžování a zužitkování oprávněné knihovny, kterými jsou knihovny,
včetně krajských, které jsou příjemci povinných výtisků periodického tisku a neperiodických
publikací. Výčet těchto oprávněných knihoven koresponduje s výčty zavedenými v obou
zákonech, tedy v § 3 zákona č. 37/1995 Sb. a v § 9 a novém § 9a zákona č. 46/2000 Sb. Tyto
knihovny budou v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona prostřednictvím
technických zařízení - terminálů umístěných ve svých objektech (primárně v objektu, v němž
má knihovna sídlo, přičemž pokud tento objekt nebude dobře využitelný, třeba z důvodu
stavební rekonstrukce nebo z hlediska dopravní dostupnosti, může knihovna využít jiný ze
svých objektů) zpřístupňovat obsah databáze veřejnosti, a to pro účely výzkumu nebo
soukromého studia. K režimu zavedenému autorským zákonem přistupuje jako lex specialis
omezení, které vychází zejména z požadavků nakladatelské veřejnosti. Jeví se jako potřebné,
aby knihovny zpřístupňovaly obsah databází (resp. jednotlivé dokumenty) dvojím způsobem.
První způsob představuje nakládání s dokumenty, jež jsou či byly veřejně přístupné
v prostředí Internetu, a v podstatě je nakládání s těmito dokumenty stejnocenné jako
nakládání s tištěnými dokumenty, jež knihovna získá například v rámci akviziční činnosti.
Druhý způsob se týká dokumentů, jež jsou elektronickými povinnými výtisky, které odevzdal
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vydavatel Národní knihovně: tento způsob záleží v tom, že v jedné knihovně bude mít ke
konkrétnímu dokumentu v jednom okamžiku přístup pouze jeden uživatel a nebude mít
možnost zhotovit kopii dokumentu. Jinak vyjádřeno, v jednom okamžiku bude možný přístup
ke konkrétnímu dokumentu ve více knihovnách, avšak v rámci jedné knihovny bude možný
přístup jediný, byť by knihovna měla více poboček (např. Městská knihovna v Praze).
Databáze budou tedy mít v principu shodný režim ve vztahu k veřejnosti, budou se lišit pouze
výčtem knihoven, jež budou moci obsah databází zpřístupňovat (v návaznosti na stávající
výčty v zákonech č. 37/1995 Sb. a č. 46/2000 Sb.). Tak se omezí neúměrné zpřístupňování,
jež by mohlo v krajním případě vést k nepřiměřené (a účel právní normy výrazně přesahující)
hospodářské tíži nakladatelů. Zpřístupňování je proto návrhem řešeno tak, že k jedné
publikaci bude mít v rámci jedné knihovny v jednom okamžiku přístup pouze jeden uživatel.
Jde tu o základní (minimalisticky pojatý a zákonem zaručený) přístup k elektronickým
povinným výtiskům a dokumentům získaným web-harvestingem. Do budoucna bude možné,
prostřednictvím licenční smlouvy v režimu rozšířené kolektivní správy, rozšířit možnost
vytěžování a zužitkování obsahu databází i pro jiné knihovny a jejich uživatele, jak to
v základu připouští § 97e zákona č. 121/2000 Sb., zavedený zákonem č. 102/2017 Sb.
v návaznosti na právo EU.
Tím bude zaručena základní bezplatná a nevýdělečná činnost knihoven, poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb (slovy rozhodnutí Evropské komise z r. 2013
jde o „plnění skutečného veřejného úkolu a povinnosti“), a současně se činnost knihoven
přizpůsobí technologickému vývoji, kdy mezi zpřístupňováním kulturních statků a informací
ze sbírek knihoven ve fyzické a elektronické podobě by neměl být žádný podstatný rozdíl.
Oprávněné knihovny tak budou efektivněji plnit, i v souladu s požadavky mezinárodního
práva a práva Evropské unie, svoji zásadní veřejnou funkci – poskytovat přístup ke kultuře a
informacím.
Zužitkování a vytěžování obsahu databází je v kontextu knihovní licence podle § 37
odst. 1 autorského zákona i v kontextu § 90 autorského zákona. Navrhovaný § 9 odst. 2 písm.
c) a d) knihovního zákona řeší, jak je možno nakládat s rozmnoženinami v rámci systému
knihoven, tedy které knihovny mohou využívat elektronické rozmnoženiny získané Národní
knihovnou (ať přímo jako elektronický povinný výtisk publikace neperiodické či periodické,
nebo cestou web-harvestingu). Tato konstrukce odpovídá pojmosloví § 90 autorského zákona.
Navrhovaný § 9 odst. 4, 5 a 6 knihovního zákona řeší, s využitím § 37 odst. 1 písm. c)
autorského zákona, jakým způsobem mohou oprávněné knihovny nakládat s obsahem
databází vůči veřejnosti.
Jde o dva rozdílné instituty nakládání s dokumenty. Povinné výtisky elektronických
neperiodických publikací a elektronického periodického tisku jsou (jeden každý) součástí
konzervačního fondu knihovny a jako takové jsou zpřístupňovány veřejnosti. Režim
zpřístupňování se liší podle toho, zda jde o publikace (1) vydané pouze v tištěné (hmotné)
podobě, (2) pořízené, resp. zveřejněné pouze v elektronické podobě, nebo (3) publikace
v obou těchto podobách.
Pokud jde o webové stránky získané cestou web-harvestingu, budou brány jako prvky
databáze, neboť není možné s nimi nakládat jako s jednotlivými knihovními dokumenty (není
například reálné je zahrnovat do přírůstkového seznamu podle vyhlášky č. 88/2002 Sb.).
Proto je v navrhovaných § 9 odst. 3, 4 a 5 knihovního zákona zvolena odlišná konstrukce. Zde
návrh navazuje na základní princip Internetu: pokud určitá osoba zveřejní konkrétní
dokument na Internetu bez omezení přístupu k němu, pak musí nutně předpokládat, že s tímto
dokumentem budou uživatelé Internetu obvyklým způsobem pracovat, například že si
dokument uloží („stáhnou“). To platí i pro Národní knihovnu, která z pozice centra systému
knihoven České republiky a paměťové instituce provádí web-harvesting.
Národní knihovna bude povinna zajistit takovou péči o získané elektronické
dokumenty (ať již půjde o samostatné knihovní dokumenty, anebo o prvky databáze
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vytvářené z harvestovaných webových stránek), aby bylo možné je dlouhodobě uchovávat a
zpřístupňovat; související nezbytné náklady jsou vyčísleny v přílohách k materiálu RIA.
K bodu 2
Jde o odstranění aplikačních nejasností. Pojem „půjčování“, jak je definován v § 16
autorského zákona, postihuje pouze jeden z druhů užití předmětu ochrany (v hmotné podobě)
podle zákona č. 121/2000 Sb., za které Národní knihovna hradí odměny. Národní knihovna
coby centrum systému knihoven ovšem hradí kolektivním správcům i platby za jiná užití
předmětů ochrany související s novými způsoby zpřístupňování knihovních dokumentů
z knihovních fondů – jako je např. tzv. EDD (elektronické dodávání dokumentů).
Jde tedy pouze o promítnutí aktuální praxe (v návaznosti na rozvoj technologií),
vycházející z účelu knihovního zákona a autorského zákona, do normativního textu. Zároveň
ustanovení pamatuje na to, že Národní knihovna by měla hradit též odměny vyplývající
z budoucích licenčních smluv uzavíraných dle § 98a odst. 3, resp. § 97e odst. 4 autorského
zákona. Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2001 Sb. a rovněž důvodová zpráva k zákonu č.
216/2006 Sb. výslovně předpokládají, že odměny za užití předmětů ochrany dle autorského
zákona (autorských děl) budou hrazeny ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím Národní
knihovny (která ex lege zastupuje všechny knihovny, jež jsou evidovány Ministerstvem
kultury podle § 5 a násl. knihovního zákona, bez ohledu na jejich provozovatele). Jde přitom
o platby, které jsou sjednané, tedy jsou na smluvní bázi, a rovněž o platby, jejichž výše
vyplývá přímo z právních předpisů, konkrétně z přílohy č. 1 zákona č. 121/2000 Sb.
Tuto konstrukci je proto nutné, i vzhledem k vývoji autorského práva, upřesnit i v
právní normě (mimo jiné i proto, že jde o hlavní činnost Národní knihovny).
K bodu 3
Navrhované ustanovení je nezbytné z hlediska provázání na autorský zákon, který
tzv. knihovní licenci upravuje pro stanovený okruh kulturních a vzdělávacích subjektů a jejich
sbírky či jiné fondy kulturních statků a stanoví způsob a účel zpřístupnění kulturních statků,
které jsou obsahem pořízených databází, jimiž Národní knihovna a oprávněné knihovny za
stanovených podmínek disponují. Při nakládání s dokumenty a jejich zpřístupňování
knihovnou se bude primárně uplatňovat autorský zákon, zejména jeho § 37 (ve vztahu k §
90), a to včetně možnosti zhotovení tiskových rozmnoženin prvků databáze nebo její části a
úhrady odměny za užití nositelům práv; navrhovaná úprava navazuje na stávající
autorskoprávní úpravu, bez záměru do ní podstatněji zasahovat, přičemž zavádí určitá
omezení cílící ku prospěchu nakladatelů, konkrétně zpřístupňování terminálovým způsobem,
a to na principu, který lze zjednodušeně označit jako princip 4J: jedna knihovna – jeden
okamžik – jeden dokument – jeden uživatel. Zpřístupňování publikací a nakládání s nimi (v
závislosti na jejich podobě) je pojednáno - v zájmu dobré srozumitelnosti a logické
uspořádanosti důvodové zprávy - v bodě 1. Platná právní úprava používá pojem „knihovna“ a
„provozovatel knihovny“ do určité míry se společným obsahem, což ovšem v praxi nepůsobí
potíže. Tento stav je dán vývojem pojmosloví: zákon o neperiodických publikacích, tiskový
zákon i autorský zákon používají pojem „knihovna“ ve smyslu příjemce povinného výtisku a
osoby zpřístupňující sbírku autorských děl; následně knihovní zákon zavedl rozlišení pojmu
„provozovatel knihovny“ coby osoby, jež plní povinnosti spojené s provozováním knihovny,
a pojmu „knihovna“ coby zařízení, v němž jsou poskytovány veřejné knihovnické a
informační služby na principu rovnosti. Není třeba zavádět další skutkovou podstatu
přestupku, jehož by se mohl dopustit provozovatel knihovny, v souvislosti s navrhovaným
ustanovením. Z pohledu čtenáře (uživatele knihovny) lze porušení povinnosti zpřístupnit
knihovní dokument řešit soukromoprávní cestou (v rámci smluvního vztahu provozovatel
knihovny – uživatel); z hlediska nositele práv k autorskému dílu lze porušení povinnosti řešit
například postupem podle § 40 autorského zákona, obecně tedy cestou soukromoprávní.
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K Čl. II
K bodu 1
Navrhovaná úprava upřesňuje pojem neperiodické publikace tak, aby ji propříště bylo
možné chápat bez aplikačních problémů i jako publikaci pořízenou elektronicky, jak to
odpovídá stávajícímu pojetí neperiodické publikace coby publikace pořízené nejen tradiční
tiskařskou technikou, nýbrž i publikace pořízené technikami jinými, v návaznosti na postupný
rozvoj technologií (neperiodickou publikací je rozmnoženina díla bez ohledu na způsob jejího
pořízení, její obsah či její podobu).
Pro účely pojmosloví návrhu bylo nutno vycházet z toho, že řada pojmů souvisejících
s autorskými díly a jejich rozmnoženinami je již obsahově „obsazena“ autorským zákonem.
Pro účely novely – která s autorským zákonem úzce souvisí - bylo třeba najít pojmy, které
autorský zákon nepoužívá nebo používá v jiném (nezaměnitelném) kontextu.
Návrh v principu nepracuje s autorskými díly jako takovými (§ 2 autorského zákona)
jakožto nehmotnými výsledky tvůrčí činnosti autora vyjádřenými v objektivně vnímatelné
podobě, nýbrž s rozmnoženinami ve smyslu § 13 autorského zákona; především
s rozmnoženinami ve formě digitální. Proto byl ve vztahu k elektronickým publikacím použit
pojem „pořízení“, nebylo možné použít pojem „zveřejnění elektronicky“. Pojem „pořízení“ se
vztahuje k formě dokumentu (elektronické), nikoli k pořízení ve smyslu občanskoprávním.
Pořízený dokument tedy není dokument, který knihovna získala například v rámci akviziční
činnosti či v reakci na nabídku učiněnou podle § 4 zákona č. 37/1995 Sb., nýbrž jde o
dokument vzniklý v elektronické formě, bez hmotného nosiče. Pojem „zveřejnění“ se ve
smyslu autorského zákona vztahuje k okamžiku, kdy je dílo (nikoli jeho rozmnoženina)
poprvé oprávněně zpřístupněno veřejnosti, ať už v podobě hmotné nebo nehmotné
(elektronické); pojem „vydání“ se pak vztahuje k počátku oprávněného rozšiřování hmotných
rozmnoženin (§ 4 autorského zákona). Pokud by ve vztahu k elektronickým publikacím byl
použit pojem „zveřejnění“, mohlo by dojít ke kolizi s pojmoslovím a ustáleným výkladem § 4
autorského zákona. Autorský zákon používá pojem „pořízení“ ve smyslu vytvoření
(zhotovení) něčeho – např. databáze či rozmnoženiny díla. Namátkou: § 33 odst. 2 autorského
zákona hovoří o pořízení rozmnoženiny architektonického díla formou stavby, přičemž má na
mysli, že někdo rozmnoženinu či napodobeninu stavby fyzicky zhotoví či za své prostředky
nechá zhotovit, nikoli že ji pouze nabyde do svého vlastnictví.
K bodu 2
Navrhované ustanovení reaguje na skutečnost, že neperiodická publikace (ve smyslu
zákona) bude moci mít jak tištěnou, tak elektronickou formu, a vymezuje z těchto důvodů
nově pojem vydavatele pro oba případy; současně ruší zavedenou legislativní zkratku.
Publikací v tištěné podobě se rozumí jak publikace pořízená klasickou tiskařskou technikou,
tak i publikace pořízená jinou technikou – rozhodující (i z hlediska autorského zákona) je
v tomto případě existence hmotného nosiče. Přitom platí, že například CD-ROM s odborným
textem je neperiodickou publikací vydanou (tiskem), nikoli publikací pořízenou
(elektronicky). Právní režim neperiodických publikací vydaných na jakémkoli hmotném
nosiči (papír, plast, CD-ROM, jiné materiály z hlediska daného účelu experimentální – např.
dřevo) se řídí, jako dosud, pravidly pro publikace tištěné. Návrh tedy rozlišuje, v návaznosti
na pojmosloví autorského zákona, na jedné straně publikace vydané, čímž se rozumí tiskem,
resp. na hmotném nosiči (v podobě tištěné publikace, CD-ROM, obecně může jít o jakýkoli
hmotný nosič) a na druhé straně publikace pořízené, čímž se rozumí elektronicky, bez
hmotného nosiče. V obou případech jde o veřejné šíření ve smyslu zákona o neperiodických
publikacích; zejména je třeba určit, kdy a v jaké podobě vydavatel zahájil veřejné šíření
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neperiodické publikace – na což například navazuje institut odevzdání povinného výtisku,
jehož vymezení se namísto stávajícího ustanovení § 3 nově zahrnuje mezi pojmy. Zároveň
návrh upřesňuje úpravu i ve vztahu k publikacím určeným pro osoby se zrakovým postižením,
a to publikacím v tištěné podobě i publikacím v podobě elektronické (které se v praxi stále
více prosazují).
K bodu 3
V rámci vymezení negativní věcné působnosti zákona je nutné pamatovat
i na pořízené neperiodické publikace (čímž jsou míněny publikace pořízené elektronicky, bez
hmotného nosiče). Zákon se bude vztahovat nikoli na všechny elektronické neperiodické
publikace, nýbrž pouze na ty, které byly pořízeny v České republice, a dále na ty, které byly
zpřístupněny, resp. uvedeny na trh v České republice (tedy jsou v České republice legálně
dostupné) a jejich vydavatel má v České republice organizační složku (což je nezbytné pro
efektivní komunikaci s vydavatelem, například ze strany Národní knihovny při odevzdání
povinného výtisku nebo v případném sankčním řízení). Pokud jde o povinnost odevzdávat
povinný výtisk elektronických publikací, je omezena dalšími kritérii (formulována v bodě
10). Základním kritériem pro použití režimu zákona proto u elektronických publikací bude
legální uvedení na trh v České republice.
K bodu 4
V souvislosti s nezbytným vymezením pojmu „vydavatel“ je nutné zrušit v rámci
systematiky předpisu legislativní zkratku „vydavatel“ a současně je vhodné u údajů o
vydavateli reagovat i na možnost, že ne všichni vydavatelé musí nutně naplnit podmínku
trvalého pobytu. Proto se zavádí legislativní zkratka „místo pobytu“ zahrnující nově
i bydliště, v souladu s principy volného pohybu osob a služeb, jak je zavádí právní předpisy
Evropské unie, a to bez ohledu na to, zda vydavatel – fyzická osoba je či není podnikatelem
(ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb.). S ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob,
jak vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je pro fyzické osoby
stanoven zvláštní režim pro uvedení údajů o adrese místa trvalého pobytu či bydliště. Tento
zvláštní režim záleží v tom, že fyzická osoba, která není podnikatelem (ve smyslu § 420
občanského zákoníku a rovněž § 2 živnostenského zákona) bude mít právo namísto uvedení
údajů o místě pobytu v neperiodické publikaci sdělit tyto údaje ve stanovené lhůtě krajskému
úřadu, který je správním orgánem určeným pro projednávání sankcí za porušení zákona.
Vydavatel, který je fyzickou osobou, však bude povinen uvést své jméno a příjmení ve
vydané či pořízené publikaci vždy, tedy bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem.
K bodu 5
V zájmu ochrany autorských práv návrh reaguje na skutečnost, že publikace
(rozmnoženina autorského díla) může být vydána jednak v tištěné podobě, jednak může být
zveřejněna v podobě elektronické (především prostřednictvím internetu). Proto je vhodné
zavést povinnost uvádět rok prvního uvedení na trh v České republice i tehdy, když jde
o zveřejnění v podobě elektronické. Dalším důvodem je potřeba zpracovávat údaje
o publikaci pro účely bibliografické a knihovnické. V tomto ustanovení se jedná o to,
v kterém roce bylo dílo poprvé zpřístupněno veřejnosti, tedy v kterém roce bylo zahájeno
oprávněné rozšiřování jeho rozmnoženin (týká se rozmnoženin na hmotném podkladu i pouze
elektronických, bez hmotného podkladu). Je tedy třeba rozlišit, zejména z hlediska
bibliografického a archivačního, dva časové údaje: rok, kdy byla publikace poprvé vydána či
poprvé uvedena na trh v České republice, a rok, kdy byla konkrétní publikace (například
několikáté vydání) zpřístupněna (bylo zahájeno její veřejné šíření).
K bodu 6
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V návaznosti na bod 5 (a celkovou koncepci návrhu) se předpokládá, že identifikace
díla, z něhož byl pořízen překlad, bude uváděna i v případě, kdy rozmnoženina přeloženého
díla bude mít elektronickou formu, tedy bez ohledu na to, zda jde o publikaci vydanou nebo
pořízenou. Jde o údaj nezbytný pro zařazení a identifikaci publikace v příslušných
knihovnických evidencích a databázích.
K bodu 7
Zavádí se povinnost odpovídající stávající povinnosti uvádět ISBN u neperiodických
publikací, a to povinnost uvádět číslo Mezinárodního standardního číslování hudebnin
(ISMN), pokud je přiděleno. Účel je shodný jako u ISBN: identifikace konkrétního vydání
konkrétní hudebniny pro bibliografické účely. ISMN je kód určený pro jednoznačnou
identifikaci tištěných hudebnin (partitury, notové záznamy, spartace apod.); v České republice
byl zaveden až v roce 1996 – poté, co nabyl účinnosti zákon o neperiodických publikacích.
Tištěných hudebnin s přiděleným ISMN je sice v porovnání s tituly majícími ISBN relativně
málo, avšak stále přibývají, a proto nelze v současné době tuto kategorii již pominout; ISBN a
ISMN jsou v principu stejnocenné, liší se jen v druhu (a též v počtu) publikací, jimž byly
přiděleny.
K bodům 8 a 9
Navrhovaná úprava reflektuje skutečnost, že údaj o osobě, jež neperiodickou publikaci
vyrobila (v podstatě – tiskárna), nelze z podstaty věci uvádět u elektronických publikací.
S ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob, jak vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, je pro fyzické osoby stanoven zvláštní režim pro uvedení údajů
o adrese místa trvalého pobytu či bydliště, obdobně jako je tomu v případě vydavatele (bod
4). Rok, kdy byla publikace vydána (tiskem) nebo pořízena (elektronicky), však bude uváděn
vždy. Pro lepší srozumitelnost právní normy je stávající ustanovení rozděleno do dvou
ustanovení, přičemž jedno ustanovení se týká pouze publikací vydaných (identifikace osoby,
jež publikaci vyrobila – tedy tiskárny) a druhé ustanovení se týká všech publikací (vydaných
nebo pořízených) a stanoví jako povinnou náležitost publikace rok vydání, resp. pořízení. Bod
9 pak řeší situaci, kdy totéž dílo je zpřístupněno veřejnosti opakovaně - typicky v případě
reedicí díla. Pro účely knihovnické a bibliografické je tento údaj nezbytný, jak je uvedeno u
bodu 5.
K bodu 10
Stávající ustanovení upravující odevzdávání povinných výtisků se přizpůsobuje dělení
neperiodických publikací na vydané (tiskem) a pořízené (elektronicky); toto dělení platí in
principio i pro publikace určené pro osoby se zrakovým postižením – jde o publikace
pořízené slepeckým (Braillovým) písmem a o publikace v elektronickém formátu vhodném
pro užití osobami se zrakovým postižením. Současně se ustanovení formulačně upravuje
s ohledem na vymezení povinného výtisku v rámci pojmů. Dále ustanovení systematicky
upravuje příjemce povinných výtisků podle jejich formy; zvlášť pamatuje na publikace určené
nevidomým a slabozrakým. Na výčtu příjemců neperiodických publikací, jež jsou vydány
v tištěné podobě, se nic nemění; upřesňuje se pouze výčet knihoven, jež přijímají povinný
výtisk. Stávající praxe není zcela ustálená ohledně otázky příjmu povinných výtisků
krajskými knihovnami ve vztahu k příjmu povinných výtisků Městskou knihovnou v Praze.
Proto je třeba jednoznačně stanovit, že příjemcem povinného výtisku je vždy pouze jedna
krajská knihovna příslušná podle sídla či místa pobytu vydavatele. Není třeba, aby veškerou
produkci neperiodických publikací získávala Městská knihovna v Praze.
Pokud jde o elektronické neperiodické publikace, povinnost odevzdat povinný výtisk
se bude vztahovat na ty publikace, které mají číslo Mezinárodního standardního číslování
knih nebo Mezinárodního standardního číslování hudebnin, a dále na ty publikace, které byly
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uvedeny na trh v České republice za účelem dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu (zde návrh navazuje na pojmosloví autorského
zákona a jeho ustálenou intepretaci). Jde tedy o publikace, jejichž uvedení na trh přináší tomu,
kdo je na trh uvedl, zvětšení majetku. Pro účely návrhu lze pokládat pojmy „hospodářský“ a
„obchodní“ za stejnocenné. Prospěch může mít typicky podobu finančního přínosu vydavatel získá určitou finanční částku v důsledku toho, že určitou publikaci uvedl (legálně)
na trh. Může však jít i o zvětšení majetku v podobě nehmotného přínosu, například propagace
nakladatele. Na této interpretaci se shoduje aplikační praxe i právní teorie (namátkou Telec –
Tůma, Autorský zákon, Nakladatelství C.H.BECK, Praha, 2019). Jestliže publikace bude
splňovat oba znaky, bude se k ní uvedená povinnost rovněž vztahovat. Základní podmínkou
pro uplatnění povinnosti podle tohoto ustanovení je ovšem to, že na publikaci vůbec dopadá
věcná působnost zákona, jak ji upravuje bod 3. Povinný výtisk bude prostý technických
ochranných opatření – tato povinnost sice zpravidla nebude dopadat (již z podstaty věci) na
publikace zhotovené klasickou tiskovou technikou, avšak její zavedení je relevantní ve vztahu
k publikacím vydaným v elektronické podobě na hmotném nosiči (např. CD-ROM).
Publikace vydané, resp. pořízené pro potřeby osob se zrakovým postižením, podléhají
zvláštnímu režimu. Povinné výtisky těchto publikací budou vydavatelé odevzdávat pouze
specializované instituci (Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – státní
příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem kultury), nikoli tedy všem knihovnám, jimž
jsou odevzdávány povinné výtisky „běžných“ publikací.
Příjemcem elektronické neperiodické publikace bude pouze Národní knihovna s tím,
že bude z takto přijatých publikací pořizovat databázi, k jejímuž zužitkování a vytěžování
budou oprávněny knihovny, které jsou příjemci neperiodických publikací nebo periodického
tisku vydaných tiskem a neperiodických publikací veřejně šířených slepeckým písmem či
v elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením, a to včetně knihoven
krajských, a ty je budou zpřístupňovat v souladu s autorským zákonem ke stanoveným
účelům na terminálech ve svých objektech. Tato úprava je obsažena v článku I (novele
knihovního zákona). Ministerstvo kultury určí prováděcím právním předpisem
podobu a formát, v jakých budou odevzdávány neperiodické publikace pořízené elektronicky;
návrh prováděcího předpisu bude zpracován po projednání se zástupci přímo dotčených
knihoven a se zástupci nakladatelů.
K bodu 11
V návaznosti na zvláštní režim pro uvedení údajů o adrese místa trvalého pobytu či
bydliště fyzické osoby, jak jej stanoví bod 4 a bod 8, se upřesňuje příslušné sankční
ustanovení. Vydavatel – fyzická osoba bude buď uvádět stanovené údaje přímo
v neperiodické publikaci, anebo alespoň sdělí příslušnému krajskému úřadu místo svého
pobytu (pokud jej neuvede v publikaci). Tento zvláštní režim pak platí i pro fyzickou osobu,
která neperiodickou publikaci vyrobila. Jde o povinnost, jež je následovaná sankcí, která se
vztahuje k nesplnění povinnosti jako takové.
K bodu 12
Legislativní zkratka zavedená v bodě 4 [§ 2 odst. 1 písm. c)] se promítá z důvodu
legislativně-technického i do sankčního ustanovení; zároveň se upřesňuje vymezení místní
příslušnosti krajského úřadu.
K Čl. III
K bodu 1
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Zákon č. 46/2000 Sb. je primárně koncipován na tištěná periodika (noviny, časopisy
apod.). Z důvodů, jež jsou pojednány v obecné části, je potřebné rozšířit předmět úpravy
tohoto zákona i na elektronická periodika, tedy periodika vydávaná bez hmotného nosiče.
Zavádí se proto kategorie elektronického periodického tisku, a to především pro účely jeho
odevzdávání v podobě elektronického povinného výtisku. Toto rozšíření je třeba promítnout
do § 1 zákona č. 46/2000 Sb., přičemž pojem „zpřístupňování“ je použit jako ekvivalent
pojmu „vydávání“ tisku v hmotné podobě.
K bodu 2
V návaznosti na rozšíření předmětu úpravy zákona č. 46/2000 Sb. je třeba vymezit
jeho věcnou působnost ve vztahu k elektronickým periodikům. Novela je celkově
koncipována minimalisticky – pouze tak, aby zavedla ve vztahu k elektronickým periodikům
institut odpovídající dnešnímu povinnému výtisku tištěných periodik. Důvody jsou zevrubně
pojednány v obecné části důvodové zprávy. Elektronické dokumenty tvoří významnou část
psaného kulturního dědictví a jako takové je třeba je uchovávat a zpřístupňovat, což bude
primárně zajišťovat Národní knihovna spolu s dalšími knihovnami, určenými taxativním
výčtem v návaznosti na stávající zákon č. 46/2000 Sb. Budou se ovšem lišit příjemci
povinných výtisků – zatímco u tištěných periodik (novin, časopisů, apod.) bude zachován
stávající seznam příjemců, u elektronických periodik bude příjemcem pouze Národní
knihovna. Aby bylo možné oba typy periodik přesně rozlišit ohledně práv a povinností, jež se
k nim vztahují, pojmově se rozlišují (1) periodický tisk, jímž se rozumí periodikum jakožto
rozmnoženina na hmotném nosiči, a (2) elektronický periodický tisk, jímž se rozumí
periodika bez hmotného nosiče, publikovaná pouze v elektronické podobě, resp. šířená
prostřednictvím služeb informační společnosti podle zákona č. 480/2004 Sb. Věcná působnost
bude zavedena pouze ve vztahu k těm elektronickým periodikům, která jsou legálně dostupná
na území České republiky a splňují zákonem stanovená kritéria (k tomu bod 4), nemění se
definice zavedená v § 2 odst. 1 věta první zákona č. 46/2000 Sb.: návrh se tedy vztahuje na
periodika, která jsou vydávána na území České republiky nebo jsou na území České republiky
legálně veřejně šířena (distribuována). Tato kritéria jsou definována pro účely přesného
vymezení elektronických periodik, na něž navrhovaná právní úprava dopadá; jiná elektronická
periodika bude moci Národní knihovna získávat cestou web-harvestingu (k tomu viz
důvodová zpráva k části I návrhu). Zároveň se zavádějí určité výjimky pro elektronický
periodický tisk ohledně například oznámení v naléhavém veřejném zájmu – není cílem návrhu
aplikovat všechny instituty dopadající na periodický tisk dle stávající právní úpravy na
elektronický periodický tisk.
K bodu 3
Zde návrh pamatuje na postupující elektronizaci veřejné správy, tedy zejména na
skutečnost, že úřední tiskoviny jsou vydávány též elektronicky. Rovněž návrh pamatuje na
periodika vydávaná výlučně pro vnitřní potřeby jejich vydavatele (např. různé vnitřní
bulletiny velkých obchodních korporací apod.) – tato elektronická periodika nebudou
podléhat režimu zákona č. 46/2000 Sb. Neupravuje se pojmosloví § 2 odst. 2 zákona č.
46/2000 Sb., neboť v současné době je platný, ale nikoli účinný, zákon č. 222/2016 Sb.;
související změnový zákon není dosud ani platný.
K bodům 4 a 10
Zde návrh zavádí pojem „elektronický periodický tisk“, a to pro účely vymezení, která
elektronická periodika mají být v podobě elektronického povinného výtisku vydavatelem
odevzdávána Národní knihovně, resp. Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana. Jde o
periodický tisk, který splňuje – vedle základních atributů periodického tisku – alespoň jeden
z těchto parametrů: (1) má ISSN, tedy číslo Mezinárodního standardního číslování
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seriálových publikací – tento parametr sice není v České republice povinný, avšak v praxi je
běžně používán; (2) je zpřístupňován za úplatu (bez ohledu na to, po jakou dobu se tak děje);
(3) je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké (zde je zachováno stávající
pojmosloví zákona č. 46/2000 Sb. – rozhodující je vůle vydavatele, že periodikum je určeno
pro nevidomé či slabozraké, nikoli formát elektronického periodika). Parametr ISSN ani
parametr zpřístupňování za úplatu není vztažen k periodikům určeným pro nevidomé a
slabozraké tak, aby Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana měla co největší
možnost rozšiřovat svůj fond, především ku prospěchu zrakově postižených. V podrobnostech
odkazujeme na materiál RIA. Pojem „za úplatu“ používá například zákon č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a v předloženém
návrhu je použit analogicky – jedná se o službu za úplatu, k níž by jinak Národní knihovna
neměla přístup, resp. by za něj musela platit. V návaznosti na nový pojem elektronický
periodický tisk se vymezuje i pojem elektronického povinného výtisku, aby bylo zřejmé,
k čemu se vztahuje odevzdávková povinnost.
K bodům 5 a 6
V návaznosti na rozšíření věcné působnosti zákona č. 46/2000 Sb. je třeba upřesnit
pojem „vydavatel“ – jde i o osobu (fyzickou či právnickou), která vydává periodický tisk (na
hmotném nosiči) nebo zpřístupňuje elektronický periodický tisk (bez hmotného nosiče).
Shodná konstrukce je zavedena u vydávání coby činnosti vydavatele. Rozlišení vydavatele
periodického tisku a elektronického periodického tisku je nutné z důvodu odlišných
charakteristik obou činností a na ně navazujících povinností v tomto zákoně.
K bodům 7 a 8
V návaznosti na rozšíření věcné působnosti zákona č. 46/2000 Sb. je třeba stávající
pojem „vydání“ (ve smyslu exemplář, vyhotovení) vztáhnout i na elektronický periodický
tisk. Vydáním se tu rozumí číslo či celek periodika, který se po zpřístupnění již nemění – tím
se vyloučí různá internetová zpravodajství a jiné dynamické informační zdroje, jež se mění
v čase průběžně (příslušné webové stránky lze sbírat a uchovávat cestou web-harvestingu).
V tomto smyslu je vydání elektronického periodika vlastně postaveno na roveň elektronické
neperiodické publikaci: je časově ohraničeno, po jeho zpřístupnění (zveřejnění) se již nemění,
liší se pouze periodicitou. Rozsah stávající definice dne vydání je třeba rozšířit i ve vztahu
k elektronickému periodickému tisku, resp. jednotlivým jeho vydáním.
K bodu 9
Rovněž v návaznosti na rozšíření věcné působnosti zákona č. 46/2000 Sb. je třeba
vztáhnout veřejné šíření, jak jej vymezuje jednak stávající zákon č. 46/2000 Sb., jednak zákon
č. 121/2000 Sb. (coby rozšiřování, resp. sdělování díla veřejnosti), i na elektronický
periodický tisk, aby byla úprava komplexní.
K bodu 11
Stávající § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. vymezuje povinné náležitosti periodického
tisku, resp. jednotlivých jeho vydání (uvádění povinných údajů), sloužící k identifikaci
jednotlivých titulů a jejich vydavatelů. Ohledně elektronického periodického tisku je třeba
zavést obdobnou povinnost, a to alespoň v minimálním rozsahu – tak, aby bylo elektronické
periodikum elementárně určeno (např. pro účely bibliografické, pro účely zpřístupňování
apod.). Elektronický periodický tisk tedy musí obsahovat název, periodicitu vydávání, číslo a
den vydání a určení vydavatele.
K bodu 12
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Jde o legislativně-technickou úpravu názvu knihovny: podle § 3 odst. 1 písm. a)
zákona č. 257/2001 Sb. zní název knihovny: „Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E.
Macana“.
K bodu 13
Zavádí se nové ustanovení upravující odevzdávání elektronických povinných výtisků,
tedy jednotlivých vydání elektronického tisku. Vzhledem k charakteru obsahu elektronického
periodického tisku, který bude Národní knihovna uchovávat a zpřístupňovat, a s ohledem na
účel zákona, kterým je uchovat pro budoucí generace konkrétní segment kulturního dědictví,
se jeví lhůta 30 dnů k odevzdání elektronického povinného výtisku jako přijatelná. S ohledem
na odlišnou praxi prodeje tištěných periodik a elektronických periodik se rozdílná lhůta pro
odevzdávání elektronických periodik oproti tištěným jeví jako odůvodněná.
Elektronické povinné výtisky budou, s výjimkou dále uvedenou, odevzdávány
Národní knihovně.
Na výčtu příjemců periodického tisku vydávaného v tištěné podobě se nic nemění.
Pokud jde o elektronické periodické publikace, povinnost odevzdat povinný výtisk se
bude vztahovat na periodika, která mají číslo Mezinárodního standardního číslování
seriálových publikací a dále na periodika, jež byla uvedena na trh v České republice za úplatu.
Rovněž se odevzdávková povinnost vztahuje na periodika určená pro nevidomé nebo
slabozraké. Základní podmínkou pro uplatnění povinnosti podle tohoto ustanovení je to, že
na elektronický periodický tisk vůbec dopadá věcná působnost zákona, jak ji upravují body 1,
2 a 4. Povinný výtisk musí být odevzdáván v obvyklém formátu, v němž je veřejně šířen, a
bez takových technických ochranných opatření, jež by bránila dalšímu využití tohoto výtisku
způsobem předpokládaným tímto zákonem nebo jinými právními předpisy. Technické
požadavky a způsob odevzdávání budou stanoveny prováděcím právním předpisem –
vyhláškou Ministerstva kultury.
Elektronické povinné výtisky periodik určených pro nevidomé nebo slabozraké
podléhají zvláštnímu režimu: vydavatelé je budou odevzdávat pouze specializované instituci,
jíž je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (státní příspěvková organizace
zřizovaná Ministerstvem kultury).
Příjemcem elektronického povinného výtisku bude pouze Národní knihovna s tím, že
bude z takto přijatých výtisků pořizovat databázi, k jejímuž zužitkování a vytěžování budou
oprávněny knihovny, které jsou příjemci povinného výtisku podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb.
Ministerstvo kultury k vytěžování a zužitkování této databáze nebude oprávněno, neboť
k tomu není věcný důvod.
I elektronické publikace jsou publikacemi a musí mít alespoň základní náležitosti, byť
z podstaty věci ne všechny, které mají periodika tištěná – důvody jsou (1) vymahatelnost
povinností spjatých s elektronickými periodiky, (2) možnost efektivní katalogizace v
knihovnách a zanesení do přírůstkových seznamů podle vyhlášky č. 88/2002 Sb., (3) pro
knihovny coby paměťové instituce i pro budoucí generace je důležitá též informace, kdo
periodikum vydával, kdy, apod.
V zájmu vymahatelnosti je zavedena povinnost Národní technické knihovny (státní
příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) sdělovat
na základě dožádání Národní knihovně údaje o vydavateli elektronického periodického tisku.
Těmito údaji disponuje zejména České národní středisko ISSN v rámci Národní technické
knihovny.
K bodům 14 až 20
V návaznosti na rozšíření věcné působnosti zákona č. 46/2000 Sb. a s tím související
úpravu povinností vydavatelů jsou upravována sankční ustanovení.
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K Čl. IV
S ohledem na předpokládaný legislativní proces, požadavek jednotného data účinnosti,
potřebnou legisvakanční lhůtu a rovněž lhůtu, již Národní knihovna potřebuje pro zavedení
nové právní úpravy, se účinnost zákona navrhuje k tomuto datu.
V Praze dne 4. listopadu 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministr kultury:
PhDr. Lubomír Zaorálek v.r.
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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, 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
Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Ministerstvo kultury

1. ledna 2022

Implementace práva EU: Ne
2. Cíl návrhu zákona
V souvislosti se stále vzrůstajícím počtem publikací vydávaných pouze v elektronické podobě a
nikoli v podobě tištěné a rovněž publikací vydávaných v obou těchto podobách je třeba - v zájmu
zachování kulturního bohatství a kulturně-informačního dědictví pro budoucnost - zavést pro
knihovny jako obecné paměťové instituce efektivní možnost získávání a trvalého uchovávání
nejvýznamnějších elektronických publikací.
Cílem návrhu je systémové řešení odevzdávání povinných výtisků neperiodických publikací
vydaných v elektronické formě a periodického tisku vydávaného v elektronické formě; s tím
souvisí nezbytné upřesnění pojmosloví zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb. Je přitom
třeba stanovit základní kritéria pro určení, které elektronické publikace budou takto odevzdávány,
například kritérium přidělení ISBN / ISMN / ISSN či kritérium šíření publikace za účelem
hospodářského prospěchu, resp. za úplatu.
Rovněž je cílem návrhu zákona stanovit pravidla postupu odevzdávání publikací a též pravidla
pro nakládání s nimi - předpokládá se, že tyto "povinné výtisky elektronických publikací" bude
přijímat Národní knihovna České republiky a ta je bude dále poskytovat vybraným knihovnám,
které je budou stanoveným způsobem zpřístupňovat svým uživatelům. V případě publikací pro
zrakově postižené bude tato úloha patřit Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana.
Dále se jeví jako potřebné zavést pro Národní knihovnu České republiky, která představuje
centrum systému knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., oprávnění a povinnost provádět v rámci
hlavní činnosti tzv. web-harvesting neboli mapovat vybrané webové stránky v čase a ukládat
jejich obsah. Web-harvesting může sice do určité míry nahradit odevzdávání povinných výtisků
elektronického periodického tisku, avšak pro uchovávání digitálního kulturního dědictví není sám
1

o sobě postačující.
Návrh také rozšiřuje povinné náležitosti neperiodických publikací mj. o ISMN (číslo
Mezinárodního standardního číslování hudebnin) pro hudebniny, které účelem a významem
odpovídá ISBN u neperiodických publikací.
Zároveň návrh upřesňuje některé detaily (např. název Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E.
Macana v zákoně č. 46/2000 Sb.).
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 v rámci schválených
výdajových limitů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. Tyto náklady činí cca 58 mil. Kč/rok a
zahrnují materiálové náklady, včetně nákladů investičních, osobní náklady (především náklady
na platy) a platby kolektivním správcům.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Vydavatelé budou odevzdávat povinný výtisk elektronické publikace (neperiodické publikace i
periodického tisku) bez hmotného nosiče Národní knihovně České republiky, a to ve formátu
stanoveném vyhláškou Ministerstva kultury; ohledně stávajících povinných výtisků (publikací
tištěných, resp. na hmotném nosiči) se situace nemění. Dopad na podnikatelské prostředí je
zanedbatelný.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano
Příslušné krajské knihovny budou nadále, přijímat povinné výtisky neperiodických publikací i
periodického tisku vydaných na hmotném nosiči, což navrhovaná právní úprava výslovně stanoví.
Pozitivním dopadem je to, že oprávněné knihovny, včetně krajských, budou mít nově přístup
k databázím pořizovaným Národní knihovnou České republiky jako příjemcem elektronických
povinných výtisků a jako institucí provádějící web-harvesting.
3.5 Sociální dopady: Ano
Návrh bude mít pozitivní sociální dopady na všechny uživatele knihoven, včetně specifických
skupin obyvatel (např. osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením apod.). Obecně
návrh rozšíří možnost přístupu k elektronickým publikacím.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Návrh má pozitivní dopady na uživatele knihoven, které lze v dané souvislosti považovat za
spotřebitele: budou mít ve vybraných knihovnách přístup k elektronickým dokumentům, jež bude
získávat Národní knihovna České republiky a vybrané knihovny je budou zpřístupňovat,
v souladu s principem rovnosti podle zákona č. 257/2001 Sb.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
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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, 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

1.2

Definice problému

V současné době stále vzrůstá počet publikací vydávaných 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 - 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.
Pro dokreslení významu elektronických publikací lze uvést následující statistická data,
vycházející primárně z údajů, jimiž disponuje Národní knihovna České republiky ze své
pozice centra systému knihoven. Od července 2010 bylo zahájeno přidělování čísel ISBN
monografickým online publikacím. V roce 2018 bylo zpracováno 10 714 záznamů, od
července 2010 celkem 70 094 záznamů. Roční přírůstek titulů (některé elektronické publikace
jsou dostupné ve více formátech) je cca 7 tisíc. Narůstá počet elektronických zvukových a
kartografických dokumentů, čísla jsou postupně analyzována. Dostupné jsou např. údaje o
online audioknihách, roční nárůst činil zhruba 30% a za minulý rok byl roční přírůstek titulů
250. Národní agentura ISSN při Národní technické knihovně eviduje 236 online
elektronických periodik bez tištěného ekvivalentu z celkového počtu 759 elektronických
periodik / 2474 elektronických pokračujících zdrojů.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve své publikaci „Kultura České
republiky v číslech“, vydané v r. 2017, uvádí s využitím informací od Svazu českých
knihkupců a nakladatelů následující údaje, jež dobře ilustrují početní nárůst různých forem
elektronické produkce (e-knih i e-periodik).
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Obecně lze konstatovat, že zatímco v rámci sítě knihoven klesá počet výpůjček tradičních
tištěných dokumentů (knihy, periodika), naopak stoupá využívání elektronických dokumentů,
především stahování či zobrazení digitálních dokumentů a výpůjčky elektronických knih.
Budoucnost elektronických služeb knihoven v oblasti půjčování e-knih a e-periodik je
limitována autorskoprávními předpisy. I přes tato omezení začaly veřejné knihovny v souladu
s autorským právem půjčovat e-knihy, v roce 2016 bylo poskytnuto 49 475 výpůjček e-knih
(zčásti šlo o volná díla, zčásti o díla, jejichž užití bylo řešeno licenční smlouvou). Zároveň lze
sledovat, že průběžně vzrůstá počet vydaných titulů e-knih. Podle Zprávy o českém knižním
trhu 2015/2016 vydané Svazem českých knihkupců a nakladatelů bylo v roce 2015 o 8 % více
vydaných knih vydáno i v elektronické podobě a celkově v roce 2015 bylo k dispozici 15 000
titulů e-knih. Podle Zprávy o českém knižním trhu 2017/2018 pak rostl v roce 2017 prodej eknih rychleji než prodej tištěných knih; ve finančním vyjádření činil v roce 2017 obrat trhu eknih cca 135 mil. Kč, což bylo 1,7 % celkového obratu na českém knižním trhu. Na konci
roku 2017 bylo k dispozici cca 20 000 titulů e-knih.
Zvlášť je vhodné zmínit téma publikací určených pro nevidomé a slabozraké. Knihovna a
tiskárna pro nevidomé K. E. Macana má ve svém katalogu více než 17.000 titulů. V tomto
počtu jsou ovšem zahrnuty i tituly, jež nejsou autorskými díly (jde například o příbalové
informace léků); důležité však je, že průběžně poměrně intenzivně přibývá elektronických
publikací (ve smyslu navrhované úpravy, tedy bez hmotného nosiče) – například za měsíc
duben 2019 přibylo v katalogu Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana více než 100
titulů elektronických publikací ve formátu MP3; celkem má knihovna v katalogu téměř 6.000
titulů ve formátu MP3 (v tomto počtu jsou rovněž zahrnuty i tituly, jež nejsou díly
v autorskoprávním smyslu).
Lze též pro úplnost podotknout, že například v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací jsou publikace vydané tiskem a pořízené elektronicky pokládány za stejnocenné, jako
výsledek kategorie B (Odborná kniha). Právě tak jsou pokládány za stejnocenné recenzované
odborné články (výsledek kategorie J), které vyjdou v tištěném periodiku nebo
v elektronickém periodiku.
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 – mohou mít podobu jednotného
internetového titulu nebo se mohou měnit v podstatě průběžně, i v řádu minut (např. různé
zpravodajské servery). Je tedy třeba ohraničit, pro účely navrhované právní úpravy, konkrétní
vydání elektronického periodického tisku tak, aby tvořilo neměnný celek, který bude možné
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odevzdat jako elektronický povinný výtisk – jde v podstatě o připodobnění vydání
elektronického periodického tisku k elektronické neperiodické publikaci.
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. webharvesting neboli mapovat vybrané webové stránky v čase, ukládat jejich obsah a stanovit
pravidla pro nakládání s ním.
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). I když parametr ISBN a ISMN není v České republice povinný,
je běžně využíván a počet účastníků systému se průběžně zvyšuje. K 31. 12. 2017 činil počet
účastníků systému ISBN 6986, k 31. 12. 2018 vzrostl počet účastníků ISBN na 7225, což
představuje meziroční nárůst o 3,4 %; počet účastníků systému ISMN k 31. 12. 2017 činil
117, k 31. 12. 2018 činil 132, což představuje nárůst o 13 %.
Je vhodné uvést, že počet účastníků systému ISSN (číslo Mezinárodního standardního
číslování seriálových publikací) rovněž průběžně vzrůstá, ačkoli ani parametr ISSN není
v České republice povinný. Bázi ISSN, která obsahuje záznamy o periodikách vycházejících
na území České republiky a evidovaných Českým národním střediskem ISSN, tvoří více než
16 000 záznamů obsahujících informace o jednotlivých periodikách (název, ISSN, vydavatel,
místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk apod.).

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:
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-

-

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 a Ministerstvu kultury
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. 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 je zavedena i
v jiných státech (namátkou z evropských států: Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo,
Slovinsko, Velká Británie, z mimoevropských států Kanada či USA).

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; Národní
knihovna České republiky prostřednictvím web-harvestingu mapuje, sbírá, ukládá a ve
stanoveném režimu zpřístupňuje i vybrané webové stránky (např. různé zpravodajské weby).
Ministerstvo kultury – je podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb. zřizovatelem
Národní knihovny České republiky, poskytuje jí příspěvek na provoz podle § 54 odst. 1
zákona č. 218/2000 Sb., stanoví i další finanční vztahy ve smyslu tohoto ustanovení a
poskytuje též dotace ze státního rozpočtu mimo rámec příspěvku na provoz (např. v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb.).
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 s
vyhláškou, již vydá Ministerstvo kultury; u neperiodických publikací na hmotném nosiči
zůstane zachován stávající stav, takto vydané neperiodické publikace budou odevzdávány
knihovnám vyjmenovaným v zákoně č. 37/1995 Sb.
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Vydavatelé periodického tisku – budou odevzdávat povinné výtisky vybraných, přesně
definovaných, periodik, jež vydávají v elektronické podobě, Národní knihovně České
republiky (případně Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana), a to v souladu s
vyhláškou, již vydá Ministerstvo kultury; u periodického tisku na hmotném nosiči zůstane
zachován stávající stav, výtisky takto vydávaných periodik budou odevzdávány knihovnám
vyjmenovaným v zákoně č. 46/2000 Sb.
Národní technická knihovna – podle svého statutu vydaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy zabezpečuje činnost českého národního střediska ISSN; novela
předpokládá jako jedno z kritérií pro vymezení elektronického periodického tisku přidělení
ISSN a zároveň předpokládá spolupráci Národní technické knihovny s Národní knihovnou
České republiky.
Uživatelé knihoven – budou mít ve stanoveném režimu, v souladu s autorským zákonem,
přístup k elektronickým publikacím. Tak se zlepší možnost přístupu odborné i laické
veřejnosti k psanému kulturnímu dědictví (zejména k publikacím v elektronické podobě,
periodickým i neperiodickým).

1.5

Popis cílového stavu

Cílem návrhu je zavést efektivní způsob uchovávání neperiodických publikací vydávaných
v elektronické podobě. Dále je cílem návrhu zavést efektivní způsob uchovávání
elektronického periodického tisku (vybraných typů). V obou případech jde o důležitý prvek
kulturně-informačního dědictví a je třeba řešit jeho 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 (jejichž výčty odpovídají výčtům zavedeným v § 3 zákona č. 37/1995
Sb., resp. § 9 zákona č. 46/2000 Sb.), jež jej budou moci také 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.) webharvesting, tedy bude mapovat vybrané webové stránky v čase, ukládat jejich obsah a
zpřístupňovat jej uživatelům jednak ve svých objektech a rovněž v určitých objektech
taxativně vymezených knihoven, 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. Rovněž 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. Konečně je
cílem návrhu upravit některé právní detaily, resp. formální nepřesnosti. Stručně shrnuto, cílem
návrhu je minimalizovat ztráty v oblasti digitálního kulturně-informačního dědictví,
konkrétně pokud jde o elektronické publikace, resp. dokumenty, s čímž nutně souvisí
nastavení podmínek pro získávání, uchovávání a zpřístupňování elektronických
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neperiodických a periodických publikací, včetně stanovení nezbytných kritérií pro jejich
výběr v zájmu určitosti právní úpravy.

1.6

Zhodnocení rizika

Publikace vydávané v elektronické formě bez hmotného nosiče tvoří významnou součást
kulturního dědictví a důležitý informační pramen; s pokračujícím rozvojem informační
společnosti jich stále přibývá. 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: nebude 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 a představuje značné riziko nenahraditelných ztrát v této oblasti: periodické i
neperiodické publikace vydané (zveřejněné) pouze elektronicky jsou prvkem kulturněinformačního dědictví a jako takové musí být uchovávány, k čemuž je třeba vytvořit právní
podmínky, které budou vyžadovat i součinnost vydavatele.
Elektronické publikace nepředstavují homogenní skupinu dokumentů – jde o různé druhy
dokumentů, jež spojuje pouze to, že existují bez hmotného nosiče. Je třeba je uchovávat pro
budoucí generace, ovšem nejprve je musí Národní knihovna České republiky získat, což je
možné v zásadě dvojím způsobem. Prvním způsobem, dnes již využívaným (byť de lege lata
nezakotveným), je web-harvesting: robotický sběr obsahu vybraných webových stránek (dle
zadaných kritérií). Web-harvesting ovšem nemůže z podstaty věci postihnout všechny
digitální dokumenty, jež je vhodné uchovávat a následně zpřístupňovat – zde je tedy riziko, že
velká množina dokumentů se do Národní knihovny České republiky nedostane, neboť cestou
web-harvestingu je není možné získat (týká se zejména webových stránek s placeným
přístupem či – obecněji – webových stránek, u nichž jejich provozovatel technicky zamezil
možnost jejich harvestování; rovněž se týká dokumentů, které jsou publikovány pouze
v rámci specializovaných oborových databází a nemají „své vlastní“ webové stránky).
Druhým způsobem, který lze pro získávání digitálních dokumentů využít, je jejich
odevzdávání vydavatelem. Tento způsob není legislativně zakotven a je třeba jej zavést
v zájmu odstranění výše uvedeného rizika, tedy za účelem minimalizace potenciálních ztrát
prvků digitálního kulturního dědictví. Protože tento způsob předpokládá aktivní činnost
vydavatele, je třeba zavést jej do zákona č. 37/1995 Sb. i do zákona č. 46/2000 Sb., a to jen
v minimalistickém pojetí, které zahrnuje přesné vymezení odevzdávaných publikací (zejména
u elektronického periodického tisku je toto vymezení nezbytné) a jejich odevzdávání pouze
Národní knihovně České republiky.
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 tohoto zákona. Je ovšem potřeba důsledně rozlišit
9

publikace (rozmnoženiny děl) na hmotném nosiči a bez hmotného nosiče, a to z hlediska
autorskoprávního (zejména z důvodu rozdílných úprav možného nakládání s hmotnými a
nehmotnými rozmnoženinami autorských děl podle zákonných licencí). Pokud by se tak
nestalo, mohlo by docházet k problémům s interpretací zákona č. 37/1995 Sb. i zákona č.
46/2000 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.

2.

Návrh variant řešení

2.1

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

pořízených

2.1.1 Varianta 0
Tato varianta, předpokládající zachování současného stavu, znamená, že nebude i nadále
podchycen povinný výtisk publikací pořízených elektronicky (bez hmotného nosiče) 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, které
vyhovují definici neperiodické publikace zavedené v § 1 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb. a jsou
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 nebo obchodního prospěchu,
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(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 (bez hmotného nosiče) 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
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 a
souvisí mimo jiné s problémem vymahatelnosti právní úpravy.

2.3

Problematika odevzdávání periodického tisku pořizovaného v elektronické
podobě (elektronického periodického tisku) – institut jako takový a jeho
základní princip

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 bez
hmotného nosiče (počínaje jednotlivými vydáními periodika a konče různými
zpravodajstvími), nebudou podchyceny, a tedy bude docházet ke ztrátám na kulturněinformačním dědictví, neboť nebude vytvořen právní nástroj, který by umožnil efektivní
získávání (alternativu povinného výtisku u tištěných periodik) jednotlivých vydání
elektronického periodického tisku, jejich ukládání a jejich zpřístupňování.
2.3.2 Varianta 1 – odevzdávání povinných výtisků veškerého elektronického periodického
tisku
Tato varianta předpokládá, že všechna vydání elektronického periodického tisku [v principu
vyhovujícímu definici periodického tisku zavedené v § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb.]
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jsou-li dostupná v České republice, by měla být odevzdávána, uchovávána a zpřístupňována
na základě nové právní úpravy.
2.3.3 Varianta 2 – odevzdávání povinných výtisků elektronického periodického tisku, který
splňuje právní úpravou stanovená kritéria
Tato varianta předpokládá, že předmětem navrhované právní úpravy budou pouze povinné
výtisky toho elektronického periodického tisku, který bude vyhovovat přesně stanoveným
kritériím. Zde se nabízí následující kritéria: (1) přítomnost čísla ISSN, (2) vydání publikace za
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, (3)
zpřístupňování elektronického povinného tisku za úplatu, (4) vydání s využitím veřejných
prostředků. Přitom je nutno řešit, jaká kritéria a v jakém vztahu využít.

2.4

Problematika odevzdávání periodického tisku pořizovaného v elektronické
podobě (elektronického periodického tisku) – mezinárodní aspekt
problému a jeho řešení (poznámka: tento bod se uplatní jen tehdy, pokud
v bodě 2.3 bude zvolena jiná varianta než „nulová“)

2.4.1 Varianta 0
Tato varianta znamená, že nebude zvlášť řešeno odevzdávání elektronického periodického
tisku (bez hmotného nosiče) vydávaného v zahraničí, byť jednotlivá vydání mohou být (a
běžně jsou) legálně dostupná v České republice prostřednictvím internetu. Tato varianta by ve
svém důsledku znamenala, že vlastně každý vydavatel každého vydání elektronického
periodického tisku v zahraničí by musel odevzdávat elektronický povinný výtisk (aniž by o
něj třeba české knihovny vůbec stály).
2.4.2 Varianta 1 – určení, kterého elektronického periodického tisku vydávaného v zahraničí
se návrh týká
Tato varianta znamená určení elektronického periodického tisku, na který nebude navrhovaná
právní úprava dopadat, a to ve vazbě na aktuální vymezení věcné působnosti zákona č.
46/2000 Sb. Nabízí se konstrukce, kdy se formou negativního vymezení věcné působnosti
stanoví, že právní úprava se nevztahuje na elektronická periodika, jež nebyla zpřístupněna
v České republice (bez ohledu na osobu vydavatele). Tato konstrukce obsahově odpovídá
stávající právní úpravě vztahující se na tištěný periodický tisk a souvisí mimo jiné
s problémem vymahatelnosti právní úpravy.

2.5

Problematika web-harvestingu

2.5.1 Varianta 0
Tato varianta spočívá v zachování současného stavu. Národní knihovna České republiky dnes
provádí web-harvesting, tedy sbírá vybrané volně dostupné webové stránky a uchovává jejich
obsah. Činí tak jakožto centrum systému knihoven a ústřední paměťová instituce pro oblast
psaného kulturního dědictví, ovšem bez výslovné zákonné opory (tedy například není
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jednoznačné, zda web-harvesting spadá do hlavní nebo jiné činnosti Národní knihovny České
republiky, a není upraveno nakládání se sebraným obsahem webových stránek).
2.5.2 Varianta 1 – explicitní zavedení web-harvestingu (sběru vybraných webových stránek a
jejich uchovávání)
Tato varianta spočívá v tom, že Národní knihovna České republiky jakožto centrum systému
knihoven (§ 9 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb.) bude provádět web-harvesting, který bude
zaveden jako hlavní činnost Národní knihovny České republiky (§ 53 odst. 1 zákona č.
218/2000 Sb.): bude mapovat vybrané webové stránky, ukládat je a ve stanoveném režimu
(v souladu s autorskoprávními předpisy) je bude zpřístupňovat vybraným (taxativním výčtem
určeným) knihovnám a ty pak následně svým uživatelům; není samozřejmě možné, již
z podstaty věci, mapovat a ukládat všechny webové stránky dostupné v České republice nebo
alespoň mající k České republice vztah.
Kritéria, jaké webové stránky budou harvestovány, určí primárně Národní knihovna České
republiky. Tato paměťová instituce je schopna z odborného hlediska určit, jaké stránky mají
být harvestovány – tak, aby naplnila svůj úkol uchovávat psané kulturní dědictví České
republiky nebo informace vztahující se k České republice. Je nepraktické tato kritéria určovat
zákonem, neboť se mohou (a někdy i operativně musí) v čase měnit, například v návaznosti
na aktuální dění (politické, ekonomické apod.) i obecný vývoj v České republice i ve světě.
Pokud by nastala potřeba harvestovat webové stránky s určitým tematickým obsahem, může
Ministerstvo kultury stanovit Národní knihovně České republiky příslušný úkol – oporu pro
tento postup dává § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. ve spojení s § 8 zákona č. 2/1969 Sb.
Pro daný účel lze „kulturním dědictvím“ rozumět psané dokumenty v digitální podobě, které
alespoň po nějakou dobu existovaly, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou ještě stále
k dispozici. Příkladem kulturního dědictví je třeba kniha, které se autor následně názorově
zřekl, a právě tak je kulturním dědictvím například odborný článek, který byl zveřejněn na
webu a následně byl stažen, protože s ohledem na vědecký pokrok byl překonán. I takový
například odborně překonaný článek je ovšem důležitým dokumentem, dokládajícím
například stupeň rozvoje vědeckého poznání v určité době.

2.6

Problematika formy odevzdávání povinných výtisků elektronických
publikací

2.6.1 Varianta 0
Tato varianta spočívá v tom, že právní úprava nebude řešit, v jaké podobě, resp. formátu,
budou elektronické publikace (neperiodické publikace a elektronický periodický tisk)
odevzdávány.
2.6.2 Varianta 1 – povinné výtisky elektronických publikací budou odevzdávány ve formátu
stanoveném zákonem
Tato varianta předpokládá, že právní úprava přímo stanoví, v jakých formátech budou
povinné výtisky publikací pořízených elektronicky odevzdávány.
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2.6.3 Varianta 2 - povinné výtisky publikací pořízených elektronicky budou odevzdávány
ve formátu, který stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou
Tato varianta předpokládá, že Ministerstvo kultury stanoví, v jakých formátech budou
povinné výtisky publikací pořízených elektronicky odevzdávány. Formát nebude tedy určen
přímo zákonem, ale prováděcím právním předpisem - vyhláškou Ministerstva kultury.

2.7

Problematika okruhu subjektů, jimž budou odevzdávány povinné výtisky
elektronických publikací

2.7.1 Varianta 0
Tato varianta spočívá v tom, že právní úprava by vůbec neřešila okruh příjemců, jimž bude
povinný výtisk odevzdáván.
2.7.2 Varianta 1 – povinné výtisky elektronických publikací budou odevzdávány ve stejném
rozsahu jako povinné výtisky publikací tištěných
Tato varianta předpokládá, že povinné výtisky elektronických publikací budou odevzdávány
shodně jako povinné výtisky tištěných publikací, tedy: v případě neperiodických publikací
knihovnám vyjmenovaným taxativním výčtem v § 3 zákona č. 37/1995 Sb., v případě
elektronického periodického tisku knihovnám vyjmenovaným taxativním výčtem v § 9
zákona č. 46/2000 Sb.
2.7.3 Varianta 2 – povinné výtisky elektronických publikací 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 elektronických publikací budou odevzdávány
Národní knihovně České republiky a ta je bude zpřístupňovat vybraným (taxativním výčtem
určeným) knihovnám, které je pak budou dále zpřístupňovat svým čtenářům. Publikace
pořízené ve formátu určeném primárně pro potřeby zrakově postižených osob budou
odevzdávány Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana, shodně jako je tomu dle
stávající úpravy publikací tištěných slepeckým písmem.

2.8

Problematika způsobu zavedení regulace

2.8.1 Varianta 1 – samostatný zákon o povinném výtisku
Tato varianta předpokládá samostatný zákon, který bude komplexně upravovat institut
povinného výtisku, a to tištěných i elektronických publikací; stávající úprava povinného
výtisku tištěných publikací by byla ze zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb.
přesunuta do nového zákona a tímto novým zákonem by byla provedena nezbytně související
novelizace zákona č. 257/2001 Sb.
2.8.2. Varianta 2 – samostatný zákon o povinném výtisku elektronických publikací

14

Tato varianta předpokládá samostatný zákon, který by upravoval pouze povinný výtisk
elektronických publikací, přičemž stávající úprava tištěného povinného výtisku v zákoně č.
37/1995 Sb. a v zákoně č. 46/2000 Sb. by zůstala zachována; tímto novým zákonem by byla
provedena nezbytně související novelizace zákona č. 257/2001 Sb.
2.8.3 Varianta 3 – povinný výtisk tištěných i elektronických publikací řešený cestou
novelizace stávajícího zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb.
Tato varianta předpokládá, že institut povinného výtisku elektronických publikací bude řešen
ve stávajících zákonech, jež řeší povinný výtisk tištěných neperiodických publikací (zákon č.
37/1995 Sb.) a periodického tisku (zákon č. 46/2000 Sb.), včetně nezbytné související
novelizace zákona č. 257/2001 Sb.
Poznámka: vzhledem k nezbytnosti právní úpravy, jak výše pojednáno, nepřichází z podstaty
věci v úvahu varianta 0.

3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1

Identifikace nákladů a přínosů

Základní přínos návrhu spočívá v zavedení mechanismu pro trvalé uchování publikací
pořízených elektronicky, tedy bez hmotného nosiče, a to elektronických publikací
neperiodických (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) i elektronického periodického tisku (ve
smyslu zákona č. 46/2000 Sb.). 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, jakož
i podmínek, resp. možnosti zpřístupnění, dokumentů získaných cestou web-harvestingu.
Tento přínos návrhu není sice dobře možné exaktně kvantifikovat, avšak bude každopádně
znamenat zlepšení kvality služeb poskytovaných uživatelům knihoven – pro běžné (laické)
uživatele i pro odborníky, kteří budou obsah harvestovaných stránek využívat ve své činnosti.
Zároveň bude znamenat přínos též pro knihovny oprávněné využívat databázi harvestovaných
dokumentů – například pro bibliografické účely.
Návrh si vyžádá určité náklady, jež jsou blíže pojednány v kapitole 3.2. Jde o náklady, které
ponese Národní knihovna České republiky a budou hrazeny v rámci schválených výdajových
limitů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. Národní knihovna České republiky již agendu
vyplývající z návrhu částečně vykonává, například v určitém rozsahu provádí, coby centrum
systému knihoven a paměťová instituce, web-harvesting (jak výše uvedeno) – je ovšem třeba
zavést alespoň základní pravidla pro zacházení s dokumenty, jež Národní knihovna České
republiky v rámci provádění web-harvestingu získává. Tato pravidla se týkají zacházení
s dokumenty a jejich zpřístupňování jak v rámci systému knihoven, tak vůči uživatelům
(čtenářům). Obdobný princip se uplatní i u povinného výtisku elektronických publikací, což je
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nová činnost, již bude realizovat Národní knihovna České republiky ve prospěch uchovávání
digitálního psaného dědictví, resp. ve prospěch knihoven a jejich uživatelů. Návrh reaguje na
změny v oblasti autorského práva (včetně práva EU).
Navrhovaná právní úprava si tedy vyžádá určité náklady, a to jednak náklady na straně
Národní knihovny České republiky, jednak náklady na straně vydavatelů neperiodických
publikací pořízených elektronicky a elektronického periodického tisku.
S přijetím navržené úpravy nejsou spojeny požadavky na navýšení limitu přepočtených
úvazků (počtu zaměstnanců) a objemu prostředků na platy.

3.2

Náklady

Národní knihovně České republiky vzniknou v souvislosti s navrhovanou právní úpravou
náklady, které budou kompenzovány navýšením příspěvku na provoz ze státního rozpočtu,
který Národní knihovně České republiky poskytuje Ministerstvo kultury podle § 54 zákona č.
218/2000 Sb. Tyto náklady lze vyčíslit na cca 58 mil. Kč ročně a podrobněji jsou rozepsány
v připojených tabulkách (viz příloha), které zohledňují zásadní připomínku Ministerstva
financí. Navrhovaná právní úprava bude znamenat náklady pro státní rozpočet, které budou
hrazeny v rámci schválených výdajových limitů kapitoly 334 - Ministerstvo kultury.
Částka cca 28 mil. Kč ročně v sobě zahrnuje cca 20 mil. Kč jako každoroční náklady na platy
(v tom jsou zahrnuty i zákonné odvody) – 36,25 úvazku; tato dílčí částka vychází primárně
z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Uvedená částka dále
zahrnuje provozní náklady ve výši cca 4,5 mil. Kč / rok a rovněž investiční náklady
(kapitálové výdaje) ve výši cca 4 mil. Kč / rok. V prvním roce realizace projektu se počítá
s mírně vyššími investičními náklady, a to ve výši celkem cca 5 mil. Kč (tabulka č. 3 a 4).
Osobní náklady na pracovníky, kteří zajišťují nově formulovanou agendu, budou hrazeny
rovněž v rámci rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. Národní knihovna České
republiky provede podle potřeby nezbytnou vnitřní reorganizaci, zahrnující například
implementaci nástroje umělé inteligence pro částečně automatizovanou katalogizaci a
převedení některých zaměstnanců na nové činnosti, vyplývající z nové právní úpravy.
V rámci připomínkového řízení byla výše nezbytných nákladů opakovaně konzultována
s Národní knihovnou České republiky a náklady byly sníženy celkem o 5,1 mil. Kč; tato
částka sestává z úspory v investičních nákladech (2,5 mil. Kč – redukce rozšíření LTP,
storage kapacity, disky) a v osobních nákladech (2,6 mil. Kč – rozložení personálních kapacit
v prvních pěti letech realizace činností podle návrhu. Dále je v uvedené částce cca 58 mil. Kč
/ ročně zahrnuta úhrada odměn kolektivním správcům (dle zákona č. 121/2000 Sb.), tedy
platby Národní knihovny České republiky za zpřístupnění děl knihovnami systému knihoven
jejich uživatelům; výše těchto odměn se v letech 2020-2024 bude pohybovat v rozmezí 10 27 mil. Kč a bude silně progresivní. Částky nelze uvést přesněji, neboť jsou v současné době
(srpen 2019) dosud předmětem jednání mezi Národní knihovnou České republiky a
kolektivními správci.
V souvislosti s navrhovanou právní úpravou vzniknou náklady i vydavatelům neperiodických
publikací pořízených elektronicky a zveřejněných na internetu a rovněž vydavatelům
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elektronického periodického tisku, jehož vydání jsou zveřejněna na internetu. V obou
případech jde o vydavatele elektronických publikací, které splňují zákonem stanovená
kritéria. Tyto náklady není možné přesně vyčíslit, lze nicméně – v návaznosti na konzultace
s vydavatelskou obcí a zaměstnavatelskými svazy - předpokládat, že pro vydavatele budou
v podstatě zanedbatelné. Ministerstvo kultury stanoví vyhláškou, jakým způsobem a v jakém
formátu budou publikace odevzdávány, přičemž se předpokládá formát běžně dostupný a pro
knihovny využitelný (např. *.pdf); návrh vyhlášky bude vypracován ve spolupráci
s knihovnami a s vydavateli. Výsledkem bude kompromis, který zavede vydavatelům co
možná nejširší katalog formátů (aby byla co možná minimalizována administrativní zátěž
vydavatelů) a zároveň bude katalog formátů zaveden tak, aby s jednotlivými dokumenty
mohla Národní knihovna České republiky pracovat a poskytovat je dalším oprávněným
knihovnám pro účely uchovávání a zpřístupňování. Vyhláška tedy bude sloužit v podstatě
jako pojistka: pokud by vydavatel hodlal vydat elektronickou publikaci ve „svém vlastním“
formátu, s nímž by Národní knihovna České republiky nebyla schopna pracovat, musel by
odevzdat Národní knihovně České republiky publikaci v některém z formátů stanovených
prováděcím předpisem. Uvedená vyhláška bude zároveň koncipována tak, aby zátěž pro
vydavatele byla minimální.
Navrhovaná právní úprava zavádí oprávnění vytěžovat a zužitkovat databáze, budované
Národní knihovnou České republiky, mimo jiné i krajským knihovnám. Tyto knihovny jsou
zřizovány orgány krajů, jak to stanoví § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. Lze
předpokládat (a to i v návaznosti na konzultace s Národní knihovnou České republiky), že
krajům nevzniknou zvýšené náklady oproti nákladům, jež nyní kraje vynakládají na výkon
samostatné působnosti (zřizování a činnost krajských knihoven) a na výkon přenesené
působnosti (správní řízení v 1. stupni podle zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb.).
Sankční ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb. nejsou v zásadě dotčena,
resp. jsou dotčena v minimální možné míře pouze ve vztahu k rozšíření odevzdávkové
povinnosti. Praxe ukazuje, že řízení o uložení sankce podle § 5 zákona č. 37/1995 Sb. a podle
§ 17 zákona č. 46/2000 Sb. jsou jen ojedinělá (v rámci celé České republiky jde o jednotky
ročně, což je Ministerstvu kultury známo z jeho průběžně prováděné kontrolní činnosti), tedy
nelze očekávat relevantní finanční dopady na kraje, resp. krajské úřady. Vzhledem k tomu, že
krajské knihovny již nyní běžně využívají elektronické dokumenty a pracují s nimi, nelze u
nich předpokládat relevantní nárůst výdajů na jejich činnost v souvislosti s oprávněním
využívat databáze budované Národní knihovnou České republiky; ostatně již nyní mohou
krajské knihovny využívat databáze, jež Národní knihovna České republiky jakožto centrum
systému knihoven pořizuje. Krajské knihovny budou mít možnost využívat databáze
budované Národní knihovnou České republiky, zejména pro účely co možná nejširší
dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb (§ 4 odst. 1 zákona č. 257/2001
Sb.), což je nesporná výhoda a přínos navrhované úpravy. Vzhledem k tomu, že databáze
povinných výtisků elektronických publikací a databáze dokumentů získaných v rámci webharvestingu vytváří a zpřístupňuje (v intencích návrhu a autorského zákona) primárně Národní
knihovna České republiky, budou náklady krajů (resp. krajských knihoven) v oblasti
zpřístupňování elektronických dokumentů v podstatě zanedbatelné, a to i z hlediska
kybernetické bezpečnosti – tu musí krajské knihovny řešit již nyní, s ohledem na plnění
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povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) knihovního zákona: jestliže krajská knihovna poskytuje
přístup k internetu, musí z podstaty věci vyřešit i kybernetickou bezpečnost (jak svoji, tak
svých uživatelů). Krajským knihovnám nevzniknou v podstatě ani významné náklady na
datová úložiště a s tím související prostory, neboť získané elektronické dokumenty budou
uloženy na datovém úložišti Národní knihovny České republiky a krajské (a některé další)
knihovny budou mít k těmto dokumentům přístup. Lze tedy předpokládat, že na straně krajů
nevzniknou v souvislosti s navrhovanou novelou náklady tak objemné, že by kraje nebyly
schopny je uhradit. Pokud by se tak přece stalo, mohou kraje coby provozovatelé krajských
knihoven využít možnost žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle nařízení vlády
č. 288/2002 Sb.; Ministerstvo kultury poskytuje například dotace na podporu využívání ICT
v knihovnách. Národní knihovna České republiky je zároveň schopna poskytovat krajským
knihovnám v dané oblasti potřebnou metodickou pomoc, jak to předepisuje § 9 odst. 2
knihovního zákona. Návrh nepřináší náklady pro rozpočty obcí, neboť působnosti obcí se
návrh netýká: netýká se knihoven zřizovaných obcemi (sui generis výjimkou je Městská
knihovna v Praze, kterou zřizuje hl. m. Praha, ale z hlediska knihovního zákona je knihovnou
krajskou).

3.3

Přínosy

Základní přínosy návrhu jsou uvedeny v bodě 3.1. Návrh především poskytne právní nástroj
k efektivnímu získávání, uchovávání a zpřístupňování elektronických publikací bez hmotného
nosiče, zveřejněných na internetu. Příjemcem těchto publikací (povinných výtisků), a to
neperiodických i periodických, 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 (ve stanoveném právním režimu, vycházejícím primárně
z autorského zákona) 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 a dále vybraným knihovnám a jejich
uživatelům, čímž dojde k rozšíření nabídky v oblasti veřejných knihovnických a informačních
služeb a zlepšení přístupu veřejnosti k informacím. Návrh rovněž v obecné rovině navazuje na
koncepci Digitální Česko, konkrétně na cíle týkající se rozvoje celkového prostředí
podporujícího digitální technologie. Obecně pak směřuje, v návaznosti na dokumenty vlády, k
vytváření právních podmínek podporujících přirozený a dynamický rozvoj aktivit
souvisejících s využíváním nových technologií v oblasti přístupu k psanému kulturnímu
dědictví (ovšem s plným respektem k potřebě zachovávat stávající podobu, resp. formu,
psaného kulturního dědictví). S ohledem na prováděné změny dojde také k upřesnění
pojmosloví zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., které bude adekvátně reagovat na
rozvoj informačních technologií.

3.4

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
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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
(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“.
Při posuzování variant Ministerstvo kultury hodnotilo u každé varianty (u všech osmi
řešených problematik) tyto základní parametry:
1) Nutnost právní úpravy jako takové (její význam pro zachování psané digitální
produkce) a formu jejího zařazení do právního řádu.
2) Vymahatelnost právní úpravy (aby byla právní úprava efektivně vymahatelná, je nutné
přesné vymezení práv a povinností jednotlivých zúčastněných subjektů).
3) Ekonomické dopady na vydavatele publikací (je třeba, při naplnění účelu právní
úpravy, klást co možná nejmenší administrativní a finanční nároky na vydavatele adresáty právní úpravy).
4) Ekonomické dopady na Národní knihovnu České republiky (centrum systému
knihoven) a další dotčené knihovny.
5) Přínos pro uživatele knihoven.
Problematika
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Problematika
2.8

Varianta 0
nepřijatelná
nepřijatelná
nepřijatelná
nepřijatelná
nepřijatelná
nepřijatelná
nepřijatelná
Varianta 1
nevhodná

Pořadí
3
3
3
3
3
3
3
Pořadí
2

Varianta 1
nevhodná
vhodná
nevhodná
vhodná
vhodná
nevhodná
nevhodná
Varianta 2
nepřijatelná

Pořadí
2
1
2
1
1
2
2
Pořadí
3

Varianta 2
vhodná
----vhodná
--------vhodná
vhodná
Varianta 3
vhodná

Pořadí
1
----1
--------1
1
Pořadí
1

V zásadě lze konstatovat, že nulové varianty si buď nevyžádají žádné náklady, avšak neřeší
konkrétní identifikovaný problém (např. problematika 2.3), nebo naopak přinesou náklady,
jež ovšem z povahy věci a pro absenci relevantních statistických dat není možné dobře
vyčíslit (např. problematika 2.6). Proto se Ministerstvo kultury nemohlo nulovými variantami
zabývat. Při zvažování vhodnosti variant zvažovalo Ministerstvo kultury, v součinnosti
s konzultujícími subjekty, dva základní parametry: přínos pro knihovny a obecně přínos pro
uchovávání a zpřístupňování digitálního kulturního dědictví na straně jedné a na druhé straně
zátěž, jež v souvislosti s návrhem vznikne vydavatelům (s tím, aby tato zátěž byla co
nejmenší). Bylo třeba nalézt kompromis mezi těmito dvěma pohledy.

4.

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Při výběru nejvhodnější varianty Ministerstvo kultury vycházelo v základu z následujícího:
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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, a je
proto třeba pracovat s jednotlivými vydáními elektronického periodického tisku).
3. Je třeba rozlišovat mezi tzv. web-harvestingem coby činností Národní knihovny České
republiky, jež nepředpokládá žádnou součinnost vydavatele, a zacházení s povinnými výtisky
elektronických publikací, jež předpokládá aktivní činnost vydavatele, byť minimální.

4.1

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

pořízených

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 (vydavatel není povinen vybavit jím
vydanou neperiodickou publikaci ISBN či ISMN), jde o právně jednoznačné a proto vhodné
kritérium. Dále budou odevzdávány publikace, které byly vydány (resp. pořízeny
elektronicky) za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
– zde je využito pojmosloví zákona č. 121/2000 Sb. Může jít o prospěch přímý (typicky –
zvětšení majetku vydavatele o částku, kterou utržil za prodej konkrétní publikace) nebo
nepřímý (například – v důsledku vydání publikace se zvýší prodej i ostatních vydavatelových
publikací). V daném případě je irelevantní, zda lze prospěch právně kvalifikovat jako
obchodní (typicky – prospěch vydavatele získaný v rámci jeho obchodní činnosti) nebo
hospodářský (může jít o přínos z činnosti osoby, která není primárně vydavatelem, avšak
vydáváním publikací prezentuje a propaguje svoji činnost a v důsledku vydání určité
publikace se této osobě zvýší hospodářský příjem – například: vlastník památkového objektu
vydá publikaci o tomto objektu a zvýší se návštěvnost objektu, což je pro vlastníka nepřímý
hospodářský prospěch). 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.
Byly zvažovány i jiné varianty, například varianta, podle které by odevzdávaná publikace
musela zároveň splňovat obě kritéria uvedená alternativně ve variantě 2, nebo varianta
zahrnující vydání publikace s využitím veřejných finančních zdrojů (např. státní rozpočet,
rozpočty obcí a krajů apod.). Tyto varianty byly ovšem již ve fázi konzultací s dotčenými
subjekty shledány z různých důvodů jako nereálné, proto ani nejsou v materiálu blíže
pojednány.

4.2

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

pořízených

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 odevzdávání periodického tisku pořizovaného v elektronické
podobě (elektronického periodického tisku) – institut jako takový a jeho
základní princip
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Byla zvolena varianta 2. Vydavatelé periodického tisku pořizovaného v elektronické podobě
budou mít povinnost jednotlivá vydání aktivně odevzdávat, a to pouze u přesně vymezených
elektronických periodik. Tato povinnost se bude vztahovat především k elektronickým
periodikům, která mají přiděleno ISSN. Tento parametr není sice v České republice povinný,
avšak jde o kritérium jednoznačné a do právní normy tedy vhodné. Praxe ukazuje, že u
relevantních elektronických periodik (typicky v oblasti výzkumu a vývoje) jsou vydavatelé
ohledně přidělení ISSN velmi aktivní – jsou motivováni například i systémem hodnocení
výsledků výzkumu a vývoje, jak je v základu stanoven zákonem č. 130/2002 Sb. Dále se bude
tato povinnost vztahovat na elektronická periodika zpřístupňovaná za úplatu, což je rovněž
jednoznačné kritérium. Oproti elektronickým neperiodickým publikacím (kapitola 4.1) je toto
vymezení užší, nenavazuje přímo na zákon č. 121/2000 Sb. Důvodem je skutečnost, že oproti
elektronickým neperiodickým publikacím je počet elektronických periodik podstatně vyšší a
zde je tudíž nezbytné stanovit jemnější síto, aby nebyla Národní knihovna České republiky,
potažmo jiné knihovny, zbytečně zahlceny elektronickými periodiky, jejichž informační
hodnota je namnoze minimální (tomuto zahlcení je třeba předejít už z důvodů omezené
kapacity Národní knihovny České republiky, a to jak kapacity datových úložišť, tak kapacit
personálních). Sběr a ukládání takovýchto elektronických periodik (nepodléhajících
odevzdávkové povinnosti) budou řešeny cestou tzv. web-harvestingu, který bude provádět
Národní knihovna České republiky – k tomu kapitola 4.5.
Varianta 1 není dobře realizovatelná. Není možné, aby vydavatelé aktivně odevzdávali každé
vydání 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. To platí i v situaci, kdy bude jednotlivé vydání elektronického
periodického tisku časově ohraničeno, tedy od okamžiku vydání bude již neměnné a bude se
z hlediska uchovávání a zpřístupňování vlastně podobat elektronické neperiodické publikaci.
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.
Byly zvažovány i jiné varianty, například varianta, podle které by byly odevzdávány výtisky
periodického tisku, který splňuje obě kritéria uvedená alternativně ve variantě 2, nebo
varianta zahrnující periodický tisk vydávaný s využitím veřejných finančních zdrojů (např.
státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů apod.), anebo varianta vycházející z obsahového
zaměření elektronického periodického tisku (čímž jsou míněna na jedné straně úzce odborná a
vědecká periodika, na opačné straně periodika bez relevantní informační hodnoty). Tyto
varianty byly ovšem již ve fázi konzultací s dotčenými subjekty shledány z různých důvodů
jako nereálné, proto ani nejsou v materiálu blíže pojednány.
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4.4

Problematika odevzdávání periodického tisku pořizovaného v elektronické
podobě (elektronického periodického tisku) – mezinárodní aspekt
problému a jeho řešení

Vzhledem k tomu, že nebyla vybrána varianta „nulová“ (jak zmíněno v části 2.4), 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 elektronickému periodickému tisku majícímu vazbu k České republice.
Podle stávajícího § 2 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. platí, že se tento zákon vztahuje na
periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky, přičemž jeho § 6 až 9 a § 17
se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území České republiky. Podle zvolené
varianty bude věcná působnost zákona č. 46/2000 Sb. doplněna tak, že se tento zákon bude
vztahovat i na elektronický periodický tisk, jež je (legálně) zpřístupňovaný na území České
republiky, přičemž § 4 - § 7 a § 10 - § 15 zákona č. 46/2000 Sb. se na elektronický periodický
tisk nebudou vztahovat, například z důvodu možnosti efektivní vymahatelnosti právní úpravy.
Dále se zákon č. 46/2000 Sb. nebude z podstaty věci vztahovat na elektronický periodický
tisk, který nebyl legálně uveden na trh v České republice. Získávání tohoto elektronického
periodického tisku může být podle potřeby realizováno cestou web-harvestingu.
Varianta 0 není reálná. Pokud by navrhovaná právní úprava neřešila negativní věcnou
působnost zákona č. 46/2000 Sb. (to jest: neřešila by, na který elektronický periodický tisk se
zákon nevztahuje a neřešila by výjimky z tohoto zákona pro elektronický periodický tisk),
znamenalo by to, že každé vydání elektronického periodického tisku by podléhalo
odevzdávkové povinnosti a dalším povinnostem, jež se k periodickému tisku vztahují. 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 elektronickým periodickým tiskem, který knihovny pro plnění svých úkolů,
stanovených zákonem č. 257/2001 Sb., nepotřebují a které nemohou být ani náležitě
zpracovány po bibliografické a katalogizační stránce (z důvodu kapacity datových úložišť i
z důvodu omezených personálních kapacit).

4.5

Problematika web-harvestingu

Byla zvolena varianta 1. Jeví se jako potřebné výslovně stanovit, a to i ve vztahu k definici
hlavní činnosti státní příspěvkové organizace dle § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., že
Národní knihovna České republiky provádí web-harvesting, tedy mapuje vybrané webové
stránky v čase, sklízí (harvestuje) jejich obsah a ten zpracovává, uchovává a zpřístupňuje ve
stanoveném režimu (v souladu s autorskoprávními předpisy) vybraným (taxativním výčtem
určeným) knihovnám a ty pak následně svým uživatelům. Národní knihovna České republiky
jakožto centrum systému knihoven (§ 9 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb.) provádí webharvesting, přičemž volí, které stránky bude harvestovat; může operativně a odborně reagovat
na aktuální události pojednávané na různých webových stránkách a obsah těchto stránek
uchovávat pro budoucí generace. V současné době činí její personální náklady na webharvesting cca 1,7 mil. Kč ročně. Není samozřejmě možné, již z podstaty věci, mapovat a
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ukládat všechny webové stránky dostupné v České republice nebo alespoň mající k České
republice vztah. Národní knihovna České republiky musí tedy postupovat selektivně a sama
určit (i s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem), které webové stránky bude sklízet a
v jakých intervalech. Web-harvesting je prováděn roboticky, samozřejmě s nezbytnou účastí
odborných zaměstnanců Národní knihovny České republiky a s respektem k možnosti
vydavatele, resp. provozovatele webové stránky, technicky zamezit jejímu harvestování. Proto
také není sběr dokumentů cestou web-harvestingu postačující: web-harvesting neobsáhne
typově všechny dokumenty, jež je třeba uchovat.
Varianta 0 není reálná. Spočívá v zachování současného stavu. Národní knihovna České
republiky dnes provádí web-harvesting, tedy sbírá vybrané volně dostupné webové stránky a
uchovává jejich obsah. Činí tak jakožto centrum systému knihoven a ústřední paměťová
instituce pro oblast psaného kulturního dědictví, ovšem bez výslovné zákonné opory (tedy
například není jednoznačné, zda web-harvesting spadá do hlavní nebo jiné činnosti Národní
knihovny České republiky, a není upraveno nakládání se sebraným obsahem webových
stránek).

4.6

Problematika formy odevzdávání povinných výtisků elektronických
publikací

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 právním předpisem - vyhláškou Ministerstva
kultury, jež bude vydána v úzké spolupráci s knihovnami a vydavateli. Cílem je získat
elektronické dokumenty způsobem, který bude přijatelný pro Národní knihovnu České
republiky (ve smyslu uchovávání a zpřístupňování dokumentů) a pro vydavatelskou obec (ve
smyslu co možná nejmenší zátěže). Povinný výtisk bude muset být prostý technických
ochranných opatření, to znamená, že nesmí být chráněn takovým způsobem, který znemožní
jeho využití pro účely splnění cíle zákonné úpravy (uchovávání, zpracovávání např. pro
bibliografické účely a zpřístupňování). Naopak bude přípustné odevzdat publikaci ve formátu,
který není sice úplně běžný, ale volně dostupný a používaný při šíření publikací.
Varianta 0 není možná: nelze ponechat zcela na vydavatelích, v jakých formátech budou
elektronické publikace odevzdávat, neboť by mohla nastat situace, že bude publikace
odevzdána v takovém formátu, který nebude možné zpracovat, čímž by celý institut
povinného výtisku elektronických publikací de facto pozbyl smyslu.
Varianta 1 je sice možná, ale jeví se jako poněkud těžkopádná. S ohledem na rychlý rozvoj IT
technologií je nutné, aby bylo možné co nejoperativněji měnit předepsaný způsob
odevzdávání elektronických 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
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způsobu odevzdávání publikace a formátu provedena změna zákona, což se – již z hlediska
časového – jeví jako nevhodné; vyhláška a její změna je v porovnání se zákonem a jeho
změnou procesně operativnější.

4.7

Problematika okruhu subjektů, jimž budou odevzdávány povinné výtisky
elektronických publikací

Byla zvolena varianta 2 – povinné výtisky neperiodických publikací pořízených elektronicky
a vydání elektronického periodického tisku budou vydavatelé odevzdávat Národní knihovně
České republiky. Ta bude vytvářet z přijatých povinných výtisků databázi, k jejímuž
využívání (vytěžování a zužitkování) budou oprávněny knihovny vyjmenované taxativně
v zákoně č. 257/2001 Sb.; oprávněné knihovny budou tyto povinné výtisky zpřístupňovat,
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., svým uživatelům. Povinné výtisky elektronických
neperiodických publikací a elektronického periodického tisku budou zpřístupňovány
oprávněnými knihovnami zpravidla v místě jejich sídla, aby se zamezilo takovému rozsahu
zpřístupňování, který by mohl v krajním případě vést až k nepřiměřené hospodářské tíži
vydavatelů. Publikace pořízené ve formátu určeném primárně pro potřeby zrakově
postižených osob budou odevzdávány Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana,
shodně jako je tomu dle stávající úpravy publikací tištěných slepeckým písmem.
Varianta 0 je pouze kabinetní: pokud je rozšířena stávající povinnost odevzdávat povinný
výtisk na vybrané elektronicky pořízené publikace (periodické i neperiodické), pak není
možné, aby chyběl přesně určený okruh subjektů, kterým tato povinnost svědčí, resp. kterým
subjektům mají být elektronické 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.

4.8

Problematika způsobu zavedení regulace

Varianta 0 nebyla ani formulována – potřeba právní úpravy je zřejmá a „nulová“ varianta tedy
z povahy věci nepřichází v úvahu.
Byla zvolena varianta 3. Povinný výtisk tištěných i elektronických publikací bude řešen
cestou novelizace zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., tedy ve stávajících
zákonech, jež upravují povinný výtisk tištěných neperiodických publikací (zákon č. 37/1995
Sb.) a periodického tisku (zákon č. 46/2000 Sb.), včetně nezbytné související novelizace
zákona č. 257/2001 Sb. Návrh se týká rozšíření institutu povinného výtisku, resp. upřesnění
odevzdávkové povinnosti vydavatele ve vztahu k publikacím vydávaným bez hmotného
nosiče (v návaznosti na rozvoj digitálních technologií), přičemž povinnosti vydavatele budou
stanoveny v těchto předpisech. Nebude tak docházet ke zbytečnému rozmělňování jednoho
institutu (povinný výtisk, bez ohledu na formu) do více právních předpisů.
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Varianta 1, jež předpokládá samostatný zákon o povinném výtisku (tištěných i elektronických
publikací), který bude komplexně upravovat institut povinného výtisku, a to tištěných i
elektronických publikací, se nejeví jako vhodná. Stávající úprava povinného výtisku tištěných
publikací by byla ze zákona č. 37/1995 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb. přesunuta do nového
zákona a tímto novým zákonem by byla provedena nezbytně související novelizace zákona č.
257/2001 Sb. Jistou výhodou by bylo, že povinnosti vydavatele týkající se povinného výtisku
by byly, pro obě formy povinného výtisku, v jednom právním předpisu; musel by ovšem být
zároveň novelizován zákon č. 257/2001 Sb. Došlo by tedy k nevhodnému rozmělňování
právního řádu a k přesunutí stávající funkční úpravy tištěného povinného výtisku do nového
předpisu.
Varianta 2 se jeví jako nepřijatelná. Předpokládá samostatný zákon, který by upravoval pouze
povinný výtisk elektronických publikací (periodických i neperiodických), přičemž stávající
úprava tištěného povinného výtisku v zákoně č. 37/1995 Sb. a v zákoně č. 46/2000 Sb. by
zůstala zachována; tímto novým zákonem by byla provedena nezbytně související novelizace
zákona č. 257/2001 Sb. Tato varianta by zavedla nový institut – povinný výtisk ve vztahu
k elektronickým publikacím (šlo by o minimalistické pojetí právní úpravy pouze pro účel
uchování digitálního kulturního dědictví). Přinesla by ještě větší rozmělňování právního řádu
– došlo by k nelogickému rozdělení jedné povinnosti do tří právních předpisů.

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., do zákona
č. 37/1995 Sb. a do zákona č. 46/2000 Sb. Ministerstvo kultury vydá nezbytnou prováděcí
vyhlášku, která bude upravovat formáty, v nichž budou elektronické povinné výtisky
odevzdávány (zde se předpokládá spolupráce vydavatelů a Národní knihovny České republiky
tak, aby vydavatelé nebyli nadměrně zatíženi a zároveň aby formát byl plně využitelný pro
Národní knihovnu České republiky pro daný účel). Podle potřeby bude Ministerstvo kultury
vydávat též 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. Zároveň budou zavedeny kompetence (práva a povinnosti) dalších
oprávněných knihoven, především krajských, přičemž případné porušení povinností bude
primárně řešeno rovněž v rámci zřizovatelského vztahu.
Pokud jde o vydavatele neperiodických publikací pořizovaných elektronicky, jejich nově
zavedená povinnost bude podléhat sankci podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 37/1995 Sb. a §
17 odst. 1 písm. d) – g) zákona č. 46/2000 Sb. Prvoinstančním orgánem bude krajský úřad;
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výkon kontroly bude řešen jako dosud cestou kontroly krajských úřadů realizované na základě
příslušných usnesení vlády a § 86 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 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 a periodického tisku – zákon č. 37/1995 Sb., zákon č. 46/2000 Sb.).

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 pět let od vstupu tohoto zákona v účinnost.
Účinnost předloženého návrhu zákona bude průběžně ověřována v praxi běžnými metodami
správní kontroly a dozoru. Jako indikátory pro posouzení efektivity dané právní úpravy budou
využity zejména údaje o počtu elektronických publikací (periodických i neperiodických)
získaných Národní knihovnou České republiky na základě navrhované úpravy, údaje o počtu
přístupů k vytvářeným databázím (ze strany Národní knihovny České republiky a dalších
oprávněných knihoven), údaje o počtu elektronických dokumentů zpřístupněných podle
navrhované úpravy a rovněž údaje o případných sankčních řízeních vedených na základě § 5
zákona č. 37/1995 Sb. a § 17 zákona č. 46/2000 Sb. (tyto údaje shromažďuje Ministerstvo
kultury v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti krajů podle zákona č. 129/2000 Sb. a
hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., v souladu s příslušnými usneseními
vlády a zákonem č. 250/2016 Sb.). Podle potřeby budou též využívána data shromažďovaná a
vyhodnocovaná Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu.

7.

Konzultace a zdroje dat

Ústřední knihovnická rada (poradní orgán Ministerstva kultury) - § 15 odst. 2 zákona
č. 257/2001 Sb.
Národní knihovna České republiky a její součást – Knihovnický institut
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Národní technická knihovna - české centrum ISSN
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Kolektivní správci podle § 95a zákona č. 121/2000 Sb.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek
Unie vydavatelů, z. s. (Czech Publishers' Association)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Sdružení knihoven ČR
Největším problémem bylo nalezení rovnováhy mezi požadavky knihoven a požadavky
vydavatelské obce. Tyto požadavky jsou z podstaty věci protichůdné: knihovny potřebují
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nakládat s elektronickými dokumenty v míře co možná největší (získávat, uchovávat a též
zpřístupňovat), naopak vydavatelé, z podstaty věci, považují za vhodné, aby povinný výtisk
byl v rozsahu co možná nejmenším. Podařilo se však dosáhnout konsensu mezi oběma
skupinami a tento konsensus byl promítnut do návrhu.

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 Ministerstva
kultury
tel.: 257 085 356
e-mail: jiri.kluson@mkcr.cz
JUDr. Renata Pešková, vedoucí legislativního oddělení, odbor legislativní a právní
Ministerstva kultury
tel.: 257 085 293
e-mail: renata.peskova@mkcr.cz

Příloha:

Vyčíslení nákladů právní regulace
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Tabulka č. 1

12

1,00

2

Knihovník - akvizitér

V

11

1,00

3

Knihovník - akvizitér

V

11

0,50

4

Knihovník katalogizátor

V

12

1,00

5

Knihovník - pracovník
služeb

V

12

1,00

Evidence e-PV periodik: kontrola dodaných čísel (správné přiřazení k titulu, kontrola
popisných údajů vůči již vytvořenému záznamu v elektronickém katalogu); kontrola
formátu dodaných čísel; reklamace nedodaných čísel;

Zpřístupnění e-PV periodických a neperiodických dokumentů: úvodní uživatelské
testování funkčnosti systému zpřístupňování e-PV dokumentů (funkčnost: terminálů
určených po uživatele, aplikace pro práci s e-PV,funkčnost tisku a dalších služeb);
zajištění podpory systému na základě interní spolupráce s pracovišti IT; služba ve
studovnách (zajištění provozu studoven, konzultace ke zpřístupnění e-PV přímo na
místě); konzultace pro jednotlivé vzdálené uživatele a knihovny; poskytování kopií
pro vzdálené uživatele - jednotlivce; poskytování kopií prostřednictvím MVS, DDS;

V

12

1,00

7

Knihovník

V

11

0,50

Správa ISBN. Kontrola správnosti ohlášených ISBN elektronického povinného
výtisku; přidělování ISBN vydavatelům publikací, kteří nejsou účastníky systému
ISBN. Kontrola správnosti ISBN v online publikacích a řešení případných chyb a
duplicit či multiplicit.
Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů domácí provenience v plné šíři
obsahových a druhových hledisek; Řízení, koordinace a organizace vytváření fondu
e-depositu; Výstupy s vazbami na právní úkony zejm. v působnosti státní správy;
Metodická, konzultační a poradenská činnost v rámci své působnosti

V

12

1,00

9

Knihovník-akvizitér

V

11

1,00

10

Knihovník-akvizitér

V

11

1,00

11

Knihovník-akvizitér

V

11

1,00

12

13
14
15
16

Knihovník
Knihovníkkatalogizátor
Knihovníkkatalogizátor
Knihovníkkatalogizátor
Knihovníkkatalogizátor

V

11

0,25

V

11

1,00

V

11

1,00

V

11

1,00

V

11

1,00

Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience; příjem a
evidence elektronického povinného výtisku, jednání s nakladateli, kontrola
správnosti a úplnosti elektronických povinných výtisků, dohledávání a vymáhání
nedodaných PV.

Samostatná katalogizace elektronického povinného výtisku podle standardů a
stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace epublikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a práce související se správou
báze ČNB.

Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

18

Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

19

Knihovníkkatalogizátor

V

11

1,00

20

Knihovníkkatalogizátor

V

11

1,00

21

Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

22

Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

23

Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů
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Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů
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Knihovníkkatalogizátor

V

12

1,00

26

Knihovníkkatalogizátor

12

1,00

27

Knihovník - metodik

V

12

1,00

28

Knihovník - metodik

V

12

1,00

29

Knihovník - metodik

V

12

1,00

30

Knihovník - metodik

V

12

1,00

31

Knihovník

V

11

0,50

32

Knihovník

V

12

1,00

33

IT administrátor

V

13

1,00

34

Systémový inženýr

V

13

1,00

35

Systémový inženýr

V

13

1,00

36

Správce informačních
a komunikačních
technologií

37

56 502 Kč

678 028 Kč

38 880 Kč

13 608 Kč

52 488 Kč

629 856 Kč

19 440 Kč

6 804 Kč

26 244 Kč

314 928 Kč

41 854 Kč

14 649 Kč

56 502 Kč

678 028 Kč

40 704 Kč

14 246 Kč

54 950 Kč

659 405 Kč

40 704 Kč

14 246 Kč

54 950 Kč

659 405 Kč

17 340 Kč

6 069 Kč

23 409 Kč

280 908 Kč

37 198 Kč

13 019 Kč

50 217 Kč

602 601 Kč

36 208 Kč

12 673 Kč

48 880 Kč

586 563 Kč

36 208 Kč

12 673 Kč

48 880 Kč

586 563 Kč

36 208 Kč

12 673 Kč

48 880 Kč

586 563 Kč

8 544 Kč

2 990 Kč

11 534 Kč

138 413 Kč

34 164 Kč

11 957 Kč

46 121 Kč

553 457 Kč

34 164 Kč

11 957 Kč

46 121 Kč

553 457 Kč

34 164 Kč

11 957 Kč

46 121 Kč

553 457 Kč

34 164 Kč

11 957 Kč

46 121 Kč

553 457 Kč

41 935 Kč

14 677 Kč

56 613 Kč

679 350 Kč

41 935 Kč

14 677 Kč

56 613 Kč

679 350 Kč

36 037 Kč

12 613 Kč

48 650 Kč

583 803 Kč

36 037 Kč

12 613 Kč

48 650 Kč

583 803 Kč

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

41 935 Kč

14 677 Kč

56 613 Kč

679 350 Kč

41 935 Kč

14 677 Kč

56 613 Kč

679 350 Kč

37 601 Kč

13 160 Kč

50 761 Kč

609 133 Kč

37 601 Kč

13 160 Kč

50 761 Kč

609 133 Kč

Oddělení pro standardy

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

LTP úložiště

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

Oddělení pro standardy

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

LTP úložiště

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

LTP úložiště

19 440 Kč

6 804 Kč

26 244 Kč

314 928 Kč

Oddělení archivace webu

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

Oddělení periodik

Oddělení referenčních a
meziknihovních služeb

Oddělení mezinárodních agentur

Oddělení doplňování domácích
dokumentů

Organizace knihovních fondů v knihovně s celostátní působností - administrace a
správa zpracování elektronického povinného výtisku, kontrola a rozdělování
dokumentů na pracovní konta katalogizátorů a revizorů.Samostatná katalogizace.
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V

14 649 Kč

Katalogizační zpracování nových titulů e-periodik (jmenný a věcný popis);
aktualizace a kontrola katalogizačních záznamů (změny vydavatele, ukončení
vydávání, změny názvu aj.); předávání záznamů pro ČNB; spolupráce se
Souborným katalogem ČR;

Knihovník - pracovník
služeb

Knihovník-akvizitér

41 854 Kč

Pracoviště podle organizační
struktury NK ČR - pod názvem je
vždy hypertextový odkaz na příslušný
dokument na webových stránkách NK
ČR

Akvizice e-PV periodik: jednání s vydavateli; aktivní vyhledávání titulů k získání
povinného výtisku; reklamace nedodaných titulů; koordinace - jednání s dalšími
příjemci povinného výtisku; spolupráce s Oddělením archivace webu;

6

8

Osobní
náklady na
kalendářní rok

V

Charakteristika činnosti

Osobní
náklady na
měsíc

Úvazek / FTE

Knihovník - akvizitér

Název funkčního
místa

Povinné
zákonné
odvody vč.
FKSP

Platová třída

1

Číslo

Mzdy a platy*

Kvalifikační
požadavky

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

Oddělení jmenného zpracování

Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenné
katalogizace elektronického povinného výtisku, souvisejících názvových autorit,
revize záznamů, přidělování čČNB, tvorba a správa souboru národních názvových
autorit, dílčí správa báze ČNB.
Tvorba souboru národních věcných autorit - tvorba autoritních souborů na národní
úrovni pro potřeby zpřístupnění elektronického povinného výtisku, zejména:
souborů názvových (selekční prvky z oblasti věcné analýzy), tematických,
geografických, chronologických autorit, autoritních termínů označujících
formu/žánr. Věcné zpracování elektronického povinného výtisku.
Oddělení národních věcných autorit a
věcného zpracování
Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti
národních věcných autorit a národních názvových autorit - zahrnuje systematickou
správu (aktualizaci, údržbu) souborů národních věcných autorit všech typů a
souvisejících národních názvových autorit pro oblast věcného zpřístupnění
elektronického povinného výtisku.

Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti
jmenných autorit. Tvorba a kontrola personálních a korporativních autorit, autorit
rodů a rodin pro potřeby zpřístupnění elektronických povinných výtisků. Tvorba
metodických pokynů v rámci platných katalogizačních pravidel, jejich české
interpretace.
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) v oblasti přijímání e-PV; sbírá podklady, kompletuje vstupy, analyzuje,
tvoří a rozvíjí metodiku příimu e-PV
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) pro oblast Long Term Preservation (LTP); tvoří metodiku práce s e-PV v
LTP, dlouhodobě testuje uložená data
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) v oblasti přijímání speciální typy dokumentů e-PV; sbírá podklady,
kompletuje vstupy, analyzuje, tvoří a rozvíjí metodiku příimu speciálních dokumentů
e-PV.
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností
(metodik) pro oblast Long Term Preservation (LTP); tvoří metodiku práce se
speciálními dokumenty e-PV v LTP, dlouhodobě testuje uložená data speciálních
dokumentů.
Samostatná katalogizace elektronického povinného výtisku podle standardů a
stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace epublikací.
Komunikace s institucemi o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných
knihovnických a informačních služeb. Instruktáže a školení nových uživatelů vč.
knihovniků z partnerských institucí.
Správa a technická podpora vzdáleného přístupu k archivu z partnerských institucí.
Podílení se na správě webové archivu a jeho provozu.
Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj systému. Integrace se systémem Aleph
po technické stránce. Technická podpora, kontrola vývoje a integrace validačních
nástrojů.
Správa a rozvoj integrace s návaznými systémy a jejich kontinuálni technická
podpora po aplikační stránce. Podpora systému uložení dat E-PV v LTP a systému
jejich zpřístupnění.

Oddělení zpracování speciálních
dokumentů

Oddělení národních jmenných autorit

Oddělení knihovního systému

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

Odbor infrastruktury a provozu ICT
(OIP)

41 126 Kč

14 394 Kč

55 521 Kč

666 248 Kč

V/ÚSO

12

1,00

Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů app pro e-PV;
Zajišťování bezpečnosti dat; Monitorování a nastavování parametrů podle
požadavků uživatelů;Technická podpora pro procesy související s e-PV

Systémový inženýr

V

13

1,00

Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj webharvestingových systémů a kontrola
plynulosti dynamického sklízení. Správa databází s nastaveními skízecích procesů
a jejich pipeliningu. Integrace získaných dat s datovým úložistěm. Technická
podpora procesů webharvestingu, kontrola a integrace nových nástrojů
souvisejícich s zachytávaním dat (např. ze sociálních sítí).

Odbor infrastruktury a provozu ICT
(OIP)

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

38

Systémový inženýr

V

13

1,00

Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj prezentační platformy webarchivu.
Openwayback. QA sklízených dat a doporučení k změně nastavení sklízení.
Integrace datového úložiště s prezentací. Zodpovědnost za rozvoj indexačních
mechanizmů a operací nad daty. Podpora dlouhodobého ukládaní dat webarchivu v
systému LTP.

Odbor infrastruktury a provozu ICT
(OIP)

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

39

Systémový inženýr

V

13

0,50

Správa datového úložiště a fyzických prvků Webarchivu. Správa průchodnosti
síťovou infrastrukturou NK-NDK. Technická podpora systému LTP.

Odbor infrastruktury a provozu ICT
(OIP)

36,25

Celkem
*Aktualizace mzdových nákladů k 31.6.2019

1. rok
2. rok
3. a další rok

úvazek
11,00
19,00
36,25

37 178 Kč

13 012 Kč

50 191 Kč

602 290 Kč

1 418 334 Kč

496 417 Kč

1 914 751 Kč

22 977 011 Kč

446 042 Kč
765 861,60 Kč
1 418 334,00 Kč

160 575,26 Kč
275 710,18 Kč
510 600,24 Kč

606 617,66 Kč
1 041 571,78 Kč
1 928 934,24 Kč

7 279 411,97 Kč
12 498 861,31 Kč
23 147 210,88 Kč

Tabulka č. 2

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - provozní náklady
Číslo
1
2
3

Název

Charakteristika činnosti

drobná technika (ntb, LCD, tiskárny, periferie …) pro vybavení pracovníků
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení,
provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majektu provoz Aleph
vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
rozšířování storage kapacit

4
5 Náklady nebo výdaje na služby externích
6 dodavatelů (subdodávky)
7
Celkem provozní náklady na kalendářní rok

konektivita pro přístup k internetu
správa infrastruktury potřebné pro e-PV
správa LTP/podpora, maintenence
správa zpřístupnění/podpora, maintenence

náklady vč.
DPH pro
každý rok
řešení
250 000 Kč
700 000 Kč
1 700 000 Kč
300 000 Kč
600 000 Kč
600 000 Kč
300 000 Kč
4 450 000 Kč

Tabulka č. 3

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - investice

Číslo

Název

1 Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení
2 dlouhodobého hmotného majetku (investice)
3
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení
4
dlouhodobého nehmotného majetku (investice)
5
Celkem investiční náklady na kalendářní rok

Charakteristika činnosti

infrastruktura e-PV (servery, virtualizace, sw)
rozšíření LTP (storage - disky, pásky)
rozhraní pro příjem (web gateway)
rozšíření LTP pro e-PV
app pro zpřístupnění

náklady vč.
DPH pro
první rok
řešení
1 500 000 Kč
0 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
2 500 000 Kč
5 000 000 Kč

roční náklady
vč. DPH pro
další běžný
rok
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
4 000 000 Kč

Tabulka č. 4

Výhled na finanční zabezpečení na prvních pět let řešení v Kč
1. rok
Osobní náklady

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

(kalkulován meziroční nárůst
4%)

7 279 412 Kč

12 998 816 Kč

24 593 052 Kč

25 576 774 Kč

26 599 845 Kč

Provozní náklady
Investice

4 450 000 Kč
5 000 000 Kč

4 450 000 Kč
4 000 000 Kč

4 450 000 Kč
4 000 000 Kč

4 450 000 Kč
4 000 000 Kč

4 450 000 Kč
4 000 000 Kč

16 729 412 Kč 21 448 816 Kč

33 043 052 Kč

34 026 774 Kč

35 049 845 Kč

Celkem

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),
1

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)
3

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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Návrh-teze
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.
1

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.

2

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.

3

Návrh-teze
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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Technické požadavky na elektronický povinný výtisk jsou:
a) datový formát - například *.jpeg, *.pdf nebo *.pdfa,
b) ……… a
c) ……… atd.
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