Znění vybraných paragrafů s vyznačením změn
I. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

§3
(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické
publikace do 30 dnů ode dne vydání 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 anebo 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.
(3) Kopii neperiodické publikace v elektronické podobě (dále jen „elektronická kopie“)
odevzdá vydavatel prostřednictvím datové zprávy9) Univerzitě Karlově v Praze, a to bez prodlení na
její vyžádání, které bylo vydavateli doručeno nejdříve jeden rok a nejpozději dva roky od vydání
publikace. Vyžádání jednomu vydavateli nelze podat častěji než dvakrát za kalendářní rok, možnost
vyžádání hromadného se tím nevylučuje. Vydavateli za odevzdání elektronické kopie náleží od
Univerzity Karlovy v Praze protiplnění ve výši obvyklé ceny jednoho výtisku této publikace.
Univerzita Karlova v Praze užije elektronickou kopii pouze pro potřeby projektu Českého národního
korpusu
(4) 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.
_______________
9

)

§ 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
§5

(1) Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje údaje uvedené v§ 2
odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.
(2) 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.
(3) Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky nebo elektronickou kopii
podle § 3 tohoto zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.

II. 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
§9
Povinné výtisky a elektronické kopie
(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 a dodáním regionálních mutací Státní technické knihovně
v Praze.
(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.
(6) Kopii vydání periodického tisku v elektronické podobě (dále jen „elektronická kopie“) je
vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat prostřednictvím datové zprávy10) Univerzitě
Karlově v Praze, a to bez prodlení na její vyžádání, které bylo vydavateli doručeno nejpozději do
jednoho roku od vydání tisku. Vyžádání jednomu vydavateli nelze podat častěji než dvakrát za
kalendářní rok, možnost vyžádání hromadného se tím nevylučuje. Univerzita Karlova v Praze užije
elektronickou kopii pouze pro potřeby projektu Českého národního korpusu.
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§ 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 17
Pokuty
(1) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vydavateli, který ve stanovené lhůtě
nesplní povinnost
a) doručit ministerstvu oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku podle § 7 odst. 2
nebo 3 a započne přes nesplnění této povinnosti s vydáváním periodického tisku, anebo oznámit
ministerstvu změnu evidovaných údajů a přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku podle
§ 7 odst. 7,
b) dodat stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle § 9 odst. 1 nebo provést
výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9 odst. 5 nebo odevzdat elektronickou kopii
podle § 9 odst.6.
(2) Krajský úřad uloží za porušení povinnosti stanovené v § 8 odst. 2 pokutu až do výše 200
000 Kč vydavateli, který umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů anebo s
neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji.
(3) Za opětovné porušení povinností stanovených v § 7 odst. 2 a 7, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1,
5 a 6 uloží krajský úřad vydavateli pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v
odstavcích 1 a 2. Porušení povinnosti se považuje za opětovné, jestliže vydavatel poruší povinnost v
době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení
povinnosti podle tohoto zákona.
(4) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, jde-li
o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání, jde-li
o fyzickou osobu.
(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se krajský úřad o porušení
povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo, a jde-li
o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě
trvalo.
(6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání
a následkům porušení právní povinnosti.
(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.
(8) Při ukládání pokut podle tohoto zákona se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
(9) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nezaniká právní povinnost, za jejíž
porušení byla pokuta uložena.
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