ZÁKON ze dne 8. února 1995
o neperiodických publikacích
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

§1
Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních,
vědeckých a uměleckých děl /1/ určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány
jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li
obsahově jeden celek.
Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické
publikace individuálně neurčenému okruhu osob.
Tento zákon se nevztahuje na tyto neperiodické publikace:
a) rozmnoženiny audiovizuálních děl, /2/
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 díla /5/ 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.
§2
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"),
d) rok prvního vydání, je-li znám,
e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen
překlad,
f) označení nositele autorských práv,
g) číslo Mezinárodního standardního číslování knih, 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.
Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle
odstavce 1.
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 vydání /1/ 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,
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(2)
(3)

c) jeden povinný výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci,
d) jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné státní
vědecké knihovně podle sídla vydavatele.
Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen odevzdat
jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.
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
koupi /7/ 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.

(1)
(2)
(3)
(4)

§5
Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje údaje uvedené v
§ 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.
Krajský úřad uloží osobě, která veřejně šíří neperiodickou publikaci, v níž nejsou
obsaženy údaje uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 25 000 Kč.
Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky podle § 3 tohoto
zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.
Krajský úřad uloží vydavateli, který nesplnil nabídkovou povinnost podle § 4 tohoto
zákona, pokutu do výše 15 000 Kč.

Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokut podle odstavců 1, 3 a 4 se
řídí sídlem vydavatele, nebo je-li fyzickou osobou, místem jeho trvalého pobytu.
(6) Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 se řídí
místem, kde k porušení povinnosti došlo.
(7) Při stanovení výše pokuty krajský úřad přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a
následkům protiprávního jednání.
(8) Pokuty podle odstavců 1až 4 lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se
okresní úřad dozví o porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
(9) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení. /8/
(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.
(5)

(11) Uložením pokuty podle předchozích odstavců nezanikají povinnosti stanovené v § 3 a 4
tohoto zákona.
§ 5a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
působnosti.
§6
Zrušuje se zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění
zákona České národní rady č. 281/1991 Sb.
§7
Ustanovení § 2 odst. 3 se nevztahuje na publikace vydané před účinností tohoto zákona.
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§8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Uhde v. r.,

Havel v. r.,

Klaus v. r.

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. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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252/1995
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury
ze dne 6. října 1995,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických
publikacích
Ministerstvo kultury stanoví podle § 3 odst. 1 písm. d) a § 4 zákona č. 37/1995 Sb., o
neperiodických publikacích:
§1
Regionální povinný výtisk neperiodické publikace zasílají
a) Státní vědecké knihovně Kladno vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v okresech
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Příbram,
Nymburk, Praha - východ, Praha - západ, Rakovník a v hlavním městě Praze,
b) Státní vědecké knihovně České Budějovice vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt
v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek,
Prachatice, Strakonice a Tábor,
c) Státní vědecké knihovně Plzeň vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v okresech
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň - město, Plzeň - jih, Plzeň - sever,
Rokycany, Sokolov a Tachov,
d) Státní vědecké knihovně Ústí nad Labem vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v
okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,
e) Státní vědecké knihovně Liberec vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v okresech
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec,
f) Státní vědecké knihovně Hradec Králové vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v
okresech Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov
nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí,
g) Státní vědecké knihovně Ostrava vydavatelé, kteří mají sídlo nebo trvalý pobyt v okresech
Blansko, Brno - město, Brno - venkov, Bruntál, Břeclav, Frýdek - Místek, Hodonín,
Jeseník, Jihlava, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava - město,
Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo a
Žďár nad Sázavou.
§2
Povinnost písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk neperiodické publikace, kterou vydává, má
vydavatel vůči Knihovně Akademie věd České republiky, Parlamentní knihovně v Praze,
Knihovně Kanceláře prezidenta republiky v Praze, Státní technické knihovně v Praze, Národní
lékařské knihovně v Praze, Státní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze, Ústřední
zemědělské a lesnické knihovně v Praze, Knihovně Národního muzea v Praze, Knihovně Vysoké
školy ekonomické - centru informačních a knihovnických služeb, Knihovně Památníku národního
písemnictví, Státní vědecké knihovně Kladno, Státní vědecké knihovně České Budějovice, Státní
vědecké knihovně Plzeň, Státní vědecké knihovně Ústí nad Labem, Státní vědecké knihovně
Liberec, Státní vědecké knihovně Hradec Králové, Státní vědecké knihovně Ostrava, Slezskému
zemskému muzeu - Knihovně Slezského ústavu a Městské knihovně v Praze.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Ministr:
Tigrid v. r.
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