Informace pro vydavatele periodických tiskovin

Právním předpisem, který reguluje vydávání periodického tisku v České republice, je zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), který se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky, (s výjimkou Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, věstníků a úředních tiskovin vydávaných na základě zvláštního právního předpisu a tisku vydávaného výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele) upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku.

Periodická tiskovina je podle současného zákona jakákoliv tiskovina:
vydávaná pod stejným názvem
se stejným obsahovým zaměřením
v jednotné grafické úpravě
	vydávaná nejméně 2x v kalendářním roce


Evidence periodického tisku:
Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR. Podle tiskového zákona je právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, povinna doručit Ministerstvu kultury nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení.

Před započetím vydávání periodického tisku doporučujeme budoucím vydavatelům:
obstarat si tiskový zákon č. 46/2000 Sb., v platném znění
navštívit webové stránky MK ČR – www.mkcr.cz , kde se dozvíte, co musí obsahovat přihláška k evidenci tiskoviny, nový tiskový zákon je zde připraven ke stažení a vytištění, stejně jako seznam adres příjemců povinných výtisků
	kontaktovat se s Ministerstvem kultury, odborem medií a audiovize, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, tel. 257 085 111, 257 085 315, fax 224 322 558
v žádném případě  nezačínat s vydáváním tiskoviny před registrací u MK ČR a udělením evidenčního čísla (registrace je zdarma, nepodléhá žádnému správnímu poplatku) a nikdy nezapomenout zasílat povinné výtisky příjemcům stanoveným v zákoně
	vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny povinné údaje, obsažené v tiskovém zákoně (§ 8).

Krajský úřad uloží pokutu vydavateli, který ve stanovené lhůtě nesplní povinnost:
doručit oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku, anebo oznámit ministerstvu změnu evidovaných údajů a přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku
dodat stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům
za veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji
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