Informace pro vydavatele neperiodických publikací

Právním předpisem, který reguluje vydávání neperiodických publikací je zákon č. 37/1995 Sb., v platném znění.

Neperiodickou publikací se rozumí:
zejména  knihy, brožury, katalogy, sborníky, mapy, kalendáře, pohlednice, průvodce

Vydavatelům takovýchto tiskovin připomínáme povinnosti
dle § 2 citovaného zákona
(1) Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje:
a) název díla
b) jména autorů, jejíchž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedené výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů,
c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, který neperiodickou publikace 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 (ISSN),
h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.

(2) Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle odstavce 1.

(3) Neperiodická publikace, která neobsahuje údaje podle odstavce1, nesmí být veřejně šířena.
jinak hrozí dle § 5, že
(1) Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje údaje uvedené v §2 odst 1, 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.

	dle § 3
odevzdat zdarma a na svůj náklad tzv. povinný výtisk
2 výtisky Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

1 výtisk Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
1 výtisk Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, 779 11 Olomouc
	1 výtisk místně příslušné krajské knihovně dle sídla vydavatele, v Libereckém kraji tedy Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
Za neodevzdání povinných výtisků hrozí podle § 5, že
(4) Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky podle § 3 tohoto zákona, pokutu do výše 50 000 Kč.

	dle § 4

zákona o neperiodických publikacích a § 2 Vyhlášky Ministerstva kultury č. 156/2003 Sb. Písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám, uvedeným v citované vyhlášce.
	Knihovna Akademie věd České republiky, Národní 3, 115 22 Praha 1

Kancelář Poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Státní technická knihovna, Mariánské nám. 5, 110 01 Praha 1
Národní muzeum, Knihovna, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Památník národního písemnictví, Knihovna, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
	Středočeská vědecká knihovna, Gen. Klapáka 1641, 272 01 Kladno
	Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,Hradecká 1250/2,50003 Hradec Králové
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 9, 728 00 Ostrava
	Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod
	Krajská knihovna, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
Krajská knihovna v Pardubicích, Perštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín
Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha
Za nesplnění této nabídkové povinnosti hrozí podle § 5, že
(4) Krajský úřad uloží vydavateli, který nesplnil nabídkovou povinnost podle § 4 tohoto zákona, pokutu do výše 15 000 Kč.




Zpracovala: Miloslava Hamplová, oddělení kultury 
aktualizováno dne 13. 10. 2009    





