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257
Â K ON
ZA
ze dne 29. cÏervna 2001
o knihovnaÂch a podmõÂnkaÂch provozovaÂnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb
(knihovnõÂ zaÂkon)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje systeÂm knihoven poskytujõÂcõÂch verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby
a podmõÂnky jejich provozovaÂnõÂ.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na knihovny provozovaneÂ na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ.
§2
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
V tomto zaÂkoneÏ se rozumõÂ
a) knihovnou zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ jsou zpuÊsobem zarucÏujõÂcõÂm rovnyÂ prÏõÂstup vsÏem bez rozdõÂlu poskytovaÂny verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby vymezeneÂ tõÂmto zaÂkonem, a ktereÂ je zapsaÂno v evidenci knihoven,
b) knihovnõÂm dokumentem informacÏnõÂ pramen evidovanyÂ jako samostatnaÂ jednotka knihovnõÂho
fondu knihovny,
c) knihovnõÂm fondem organizovanyÂ, soustavneÏ doplnÏovanyÂ, zpracovaÂvanyÂ, ochranÏovanyÂ a uchovaÂvanyÂ soubor knihovnõÂch dokumentuÊ,
d) meziknihovnõÂmi sluzÏbami soubor vyÂpuÊjcÏnõÂch, informacÏnõÂch a reprografickyÂch sluzÏeb, ktereÂ mezi
sebou uskutecÏnÏujõÂ knihovny s cõÂlem zprÏõÂstupnit
svyÂm uzÏivateluÊm knihovnõÂ dokumenty bez ohledu
na mõÂsto jejich ulozÏenõÂ,
e) historickyÂm fondem knihovnõÂ fond sestaÂvajõÂcõÂ
z knihovnõÂch dokumentuÊ, ktereÂ vznikly do roku
1860 nebo majõÂ v daneÂm oboru pro svou jedinecÏnost historickou hodnotu, poprÏõÂpadeÏ jinyÂ knihovnõÂ fond majõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ historickou a kulturnõÂ
hodnotu, pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jineÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
f) konzervacÏnõÂm fondem knihovnõÂ fond sestaÂvajõÂcõÂ
z knihovnõÂch dokumentuÊ, ktereÂ knihovna zõÂskala
jako prÏõÂjemce povinneÂho vyÂtisku podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,1)
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g) specializovanyÂm fondem knihovnõÂ fond sestaÂvajõÂcõÂ
z knihovnõÂch dokumentuÊ urcÏiteÂho, zpravidla
oboroveÂho zameÏrÏenõÂ,
h) regionaÂlnõÂmi funkcemi funkce, v jejichzÏ raÂmci
krajskaÂ knihovna a dalsÏõÂ jõÂ poveÏrÏeneÂ knihovny poskytujõÂ zaÂkladnõÂm knihovnaÂm v kraji prÏedevsÏõÂm
poradenskeÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a koordinacÏnõÂ sluzÏby, budujõÂ vyÂmeÏnneÂ fondy a zapuÊjcÏujõÂ vyÂmeÏnneÂ soubory
knihovnõÂch dokumentuÊ a vykonaÂvajõÂ dalsÏõÂ nezbytneÂ cÏinnosti napomaÂhajõÂcõÂ rozvoji knihoven
a jejich verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch
sluzÏeb,
i) provozovatelem knihovny fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ
osoba, kteraÂ svyÂm jmeÂnem v knihovneÏ poskytuje
verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby.
§3
SysteÂm knihoven
(1) SysteÂm knihoven tvorÏõÂ
a) NaÂrodnõÂ knihovna CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹NaÂrodnõÂ knihovnaª), Knihovna a tiskaÂrna pro nevidomeÂ K. E. Macana, MoravskaÂ zemskaÂ knihovna
v BrneÏ, zrÏõÂzeneÂ Ministerstvem kultury (daÂle jen
¹ministerstvoª),
b) krajskeÂ knihovny, zrÏõÂzeneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
kraje,
c) zaÂkladnõÂ knihovny, zrÏõÂzeneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
obce,
d) specializovaneÂ knihovny.
(2) Knihovny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. c) a d)
mohou byÂt zrÏizovaÂny i jinyÂmi subjekty neuvedenyÂmi
v odstavci 1.
(3) VerÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby mohou byÂt knihovnou poskytovaÂny ode dne jejõÂho zaÂpisu
do evidence knihoven vedeneÂ ministerstvem.
§4
VerÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby
(1) VerÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby spocÏõÂvajõÂ ve

) ZaÂkon cÏ. 37/1995 Sb., o neperiodickyÂch publikacõÂch.
ZaÂkon cÏ. 46/2000 Sb., o praÂvech a povinnostech prÏi vydaÂvaÂnõÂ periodickeÂho tisku a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(tiskovyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 302/2000 Sb.

Strana 5684

a) zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ z knihovnõÂho fondu knihovny nebo prostrÏednictvõÂm meziknihovnõÂch sluzÏeb z knihovnõÂho fondu jineÂ knihovny,
b) poskytovaÂnõÂ uÂstnõÂch bibliografickyÂch, referencÏnõÂch a faktografickyÂch informacõÂ a resÏersÏõÂ,
c) zprostrÏedkovaÂnõÂ informacõÂ z vneÏjsÏõÂch informacÏnõÂch zdrojuÊ, zejmeÂna informacõÂ ze staÂtnõÂ spraÂvy
a samospraÂvy,
d) umozÏneÏnõÂ prÏõÂstupu k vneÏjsÏõÂm informacÏnõÂm zdrojuÊm, ke kteryÂm maÂ knihovna bezplatnyÂ prÏõÂstup,
pomocõÂ telekomunikacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ.2)
(2) VerÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby, uvedeneÂ v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen
poskytovat bezplatneÏ, s vyÂjimkou
a) zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ z knihovnõÂho fondu knihovny, ktereÂ majõÂ povahu rozmnozÏenin zvukoveÂho cÏi zvukoveÏ obrazoveÂho zaÂznamu,3)
b) zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ z knihovnõÂch fonduÊ jinyÂch knihoven zprostrÏedkovaÂnõÂm jejich rozmnozÏenin v raÂmci meziknihovnõÂch reprografickyÂch sluzÏeb,
c) zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ z knihovnõÂch fonduÊ knihoven v raÂmci mezinaÂrodnõÂch
meziknihovnõÂch sluzÏeb.
(3) Provozovatel knihovny muÊzÏe poskytovat dalsÏõÂ
sluzÏby spocÏõÂvajõÂcõÂ zejmeÂna v
a) umozÏneÏnõÂ prÏõÂstupu k placenyÂm vneÏjsÏõÂm informacÏnõÂm zdrojuÊm pomocõÂ telekomunikacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ,2)
b) kulturnõÂ, vyÂchovneÂ a vzdeÏlaÂvacõÂ cÏinnosti,
c) vydaÂvaÂnõÂ tematickyÂch publikacõÂ,
d) poskytovaÂnõÂ reprografickyÂch sluzÏeb,
e) poskytovaÂnõÂ põÂsemnyÂch bibliografickyÂch, referencÏnõÂch a faktografickyÂch informacõÂ a resÏersÏõÂ.
(3) Provozovatel knihovny je opraÂvneÏn pozÏadovat za poskytovaÂnõÂ knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb, uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. a) azÏ c), a dalsÏõÂch
sluzÏeb uÂhradu skutecÏneÏ vynalozÏenyÂch naÂkladuÊ.
(4) Provozovatel knihovny je opraÂvneÏn pozÏadovat uÂhradu naÂkladuÊ vynalozÏenyÂch na administrativnõÂ
uÂkony spojeneÂ s evidencõÂ uzÏivateluÊ knihovny.
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(5) Provozovatel knihovny je povinen zajistit
rovnyÂ prÏõÂstup vsÏem k verÏejnyÂm knihovnickyÂm a informacÏnõÂm sluzÏbaÂm a dalsÏõÂm sluzÏbaÂm poskytovanyÂm knihovnou.
(6) Provozovatel knihovny vydaÂ knihovnõÂ rÏaÂd,
v neÏmzÏ stanovõÂ podrobnosti poskytovaÂnõÂ knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb.
Evidence knihoven
§5
(1) Ministerstvo vede evidenci knihoven, kteraÂ je
verÏejnosti prÏõÂstupnyÂm informacÏnõÂm systeÂmem.
(2) NaÂvrh na zaÂpis do evidence knihoven (daÂle jen
¹naÂvrhª) podaÂvaÂ provozovatel knihovny.
(3) NaÂvrh obsahuje
a) naÂzev nebo obchodnõÂ firmu provozovatele, jeho
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, sõÂdlo, prÏedmeÏt cÏinnosti a praÂvnõÂ
formu, je-li provozovatelem knihovny praÂvnickaÂ
osoba,
b) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a datum narozenõÂ provozovatele,
jeho identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, a mõÂsto
jeho trvaleÂho pobytu, je-li provozovatelem knihovny fyzickaÂ osoba,
c) adresu, naÂzev a druh knihovny (§ 9 azÏ 13), poprÏõÂpadeÏ jejõÂ specializaci.
(4) K naÂvrhu se prÏipojõÂ knihovnõÂ rÏaÂd.
(5) Je-li provozovatelem knihovny praÂvnickaÂ
osoba, kteraÂ se zapisuje do verÏejneÂho seznamu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,4) je provozovatel povinen k zÏaÂdosti prÏilozÏit rovneÏzÏ vyÂpis z tohoto verÏejneÂho
seznamu, kteryÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ 60 dnuÊ. Je-li provozovatelem knihovny prÏõÂspeÏvkovaÂ organizace,5) nebo provozuje-li staÂt nebo uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek knihovnu prostrÏednictvõÂm sveÂ organizacÏnõÂ slozÏky, je provozovatel povinen k zÏaÂdosti prÏilozÏit zrÏizovacõÂ listinu,
poprÏõÂpadeÏ statut prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace nebo organizacÏnõÂ slozÏky.
(6) NenõÂ-li naÂvrh uÂplnyÂ, vyzve ministerstvo provozovatele, aby naÂvrh doplnil do 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ vyÂzvy, a upozornõÂ ho, zÏe nebude-li tato lhuÊta
dodrzÏena, ministerstvo naÂvrh odlozÏõÂ.

) § 2 zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., o telekomunikacõÂch a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
) § 38 zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
(autorskyÂ zaÂkon).
4
) NaprÏõÂklad § 27 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 5 zaÂkona cÏ. 248/1995 Sb., o obecneÏ prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostech a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, § 5 zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., o nadacõÂch a nadacÏnõÂch
fondech a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o nadacõÂch a nadacÏnõÂch fondech).
5
) § 54 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch.
3
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§6
(1) Poskytuje-li zarÏõÂzenõÂ zpuÊsobem zarucÏujõÂcõÂm
rovnyÂ prÏõÂstup vsÏem verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ
sluzÏby vymezeneÂ tõÂmto zaÂkonem, ministerstvo je zapõÂsÏe do evidence knihoven. OsveÏdcÏenõÂ o provedeneÂm
zaÂpisu ministerstvo vydaÂ jejõÂmu provozovateli
do 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ uÂplneÂho naÂvrhu.

b)
c)

(2) Neposkytuje-li zarÏõÂzenõÂ zpuÊsobem zarucÏujõÂcõÂm rovnyÂ prÏõÂstup vsÏem verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby vymezeneÂ tõÂmto zaÂkonem, ministerstvo
naÂvrh zamõÂtne.

d)

§7

f)

(1) Provozovatel knihovny je povinen põÂsemneÏ
oznaÂmit ministerstvu kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ evidovanyÂch v evidenci knihoven, a to nejpozdeÏji do 30 dnuÊ
ode dne, kdy ke zmeÏneÏ dosÏlo.
(2) Ministerstvo provede zmeÏnu zaÂpisu v evidenci
knihoven do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ a o teÂto
zmeÏneÏ do 30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ vydaÂ
osveÏdcÏenõÂ.
§8

e)
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knihovnõÂch dokumentuÊ v knihovnõÂch fondech
knihoven na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kterou zprÏõÂstupnÏuje knihovnaÂm,
zpracovaÂvaÂ naÂrodnõÂ bibliografii a zabezpecÏuje
koordinaci naÂrodnõÂho bibliografickeÂho systeÂmu,
plnõÂ funkci naÂrodnõÂ agentury pro mezinaÂrodnõÂ
standardnõÂ cÏõÂslovaÂnõÂ knih a hudebnin,
plnõÂ funkci naÂrodnõÂho centra meziknihovnõÂch sluzÏeb CÏeskeÂ republiky,
plnõÂ funkci naÂrodnõÂho centra mezinaÂrodnõÂ vyÂmeÏny
oficiaÂlnõÂch publikacõÂ,6)
zastupuje knihovny systeÂmu knihoven prÏi jednaÂnõÂ
s kolektivnõÂmi spraÂvci autorskyÂch praÂv ve veÏci
uÂhrady odmeÏn za uzÏitõÂ autorskyÂch deÏl.7)

§ 10
Knihovna a tiskaÂrna pro nevidomeÂ K. E. Macana
a MoravskaÂ zemskaÂ knihovna v BrneÏ
(1) Knihovna a tiskaÂrna pro nevidomeÂ K. E. Macana je knihovnou s univerzaÂlnõÂm knihovnõÂm fondem;
trvale uchovaÂvaÂ konzervacÏnõÂ fond a historickyÂ fond.

(1) Ministerstvo z vlastnõÂho nebo jineÂho podneÏtu
rozhodnutõÂm zrusÏõÂ zaÂpis v evidenci knihoven, pokud
knihovna prÏestane splnÏovat znaky knihovny podle § 2
põÂsm. a).

(2) MoravskaÂ zemskaÂ knihovna v BrneÏ je knihovnou s univerzaÂlnõÂm knihovnõÂm fondem, prÏõÂpadneÏ doplneÏnyÂm specializovanyÂmi fondy; trvale uchovaÂvaÂ
konzervacÏnõÂ fond a historickyÂ fond. PlnõÂ funkci krajskeÂ
knihovny v JihomoravskeÂm kraji.

(2) Ministerstvo rozhodnutõÂm zrusÏõÂ zaÂpis v evidenci knihoven rovneÏzÏ na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ provozovatele o ukoncÏenõÂ provozovaÂnõÂ knihovny.

§ 11
KrajskaÂ knihovna

(3) V rozhodnutõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 ministerstvo stanovõÂ datum, k neÏmuzÏ se zaÂpis do evidence knihoven rusÏõÂ.

(1) KrajskaÂ knihovna je knihovnou s univerzaÂlnõÂm
knihovnõÂm fondem, prÏõÂpadneÏ doplneÏnyÂm specializovanyÂmi fondy. KrajskaÂ knihovna trvale uchovaÂvaÂ konzervacÏnõÂ fond a historickyÂ fond.

Druhy knihoven

(2) KrajskaÂ knihovna je soucÏaÂstõÂ systeÂmu knihoven vykonaÂvajõÂcõÂ koordinacÏnõÂ, odborneÂ, informacÏnõÂ,
vzdeÏlaÂvacõÂ, analytickeÂ, vyÂzkumneÂ, metodickeÂ a poradenskeÂ cÏinnosti, v jejichzÏ raÂmci teÂzÏ
a) spolupracuje s NaÂrodnõÂ knihovnou prÏi zpracovaÂnõÂ
naÂrodnõÂ bibliografie a prÏi zpracovaÂnõÂ souborneÂho
katalogu,
b) zpracovaÂvaÂ a zprÏõÂstupnÏuje regionaÂlnõÂ informacÏnõÂ
databaÂze a zabezpecÏuje koordinaci krajskeÂho bibliografickeÂho systeÂmu,
c) je krajskyÂm centrem meziknihovnõÂch sluzÏeb,
d) spolupracuje s knihovnami v kraji prÏi zavaÂdeÏnõÂ
novyÂch technologiõÂ v oblasti zajisÏteÏnõÂ verÏejnyÂch
knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb.

§9
NaÂrodnõÂ knihovna
(1) NaÂrodnõÂ knihovna je knihovnou s univerzaÂlnõÂm knihovnõÂm fondem doplneÏnyÂm specializovanyÂmi
fondy. NaÂrodnõÂ knihovna trvale uchovaÂvaÂ konzervacÏnõÂ
fond a historickyÂ fond.
(2) NaÂrodnõÂ knihovna je centrem systeÂmu knihoven. V systeÂmu knihoven vykonaÂvaÂ koordinacÏnõÂ, odborneÂ, informacÏnõÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ, analytickeÂ, vyÂzkumneÂ,
standardizacÏnõÂ, metodickeÂ a poradenskeÂ cÏinnosti, v jejichzÏ raÂmci zejmeÂna
a) formou souborneÂho katalogu zpracovaÂvaÂ evidenci

) VyhlaÂsÏka cÏ. 12/1965 Sb., o UÂmluveÏ o vyÂmeÏneÏ oficiaÂlnõÂch publikacõÂ a vlaÂdnõÂch dokumentuÊ mezi staÂty a UÂmluveÏ o mezinaÂrodnõÂ vyÂmeÏneÏ publikacõÂ.
7
) ZaÂkon cÏ. 121/2000 Sb.
6

CÏaÂstka 98

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 257 / 2001

Strana 5686

(3) KrajskaÂ knihovna plnõÂ a koordinuje plneÏnõÂ regionaÂlnõÂch funkcõÂ vybranyÂch zaÂkladnõÂch knihoven
v kraji. Smlouva o prÏenesenõÂ regionaÂlnõÂch funkcõÂ na
vybraneÂ zaÂkladnõÂ knihovny musõÂ mõÂt põÂsemnou formu.
(4) PlnõÂ-li krajskaÂ knihovna v mõÂsteÏ sveÂho sõÂdla
i funkci zaÂkladnõÂ knihovny, podõÂlõÂ se na zajisÏteÏnõÂ teÂto
funkce obec.
§ 12
ZaÂkladnõÂ knihovna
(1) ZaÂkladnõÂ knihovna je knihovnou s univerzaÂlnõÂm knihovnõÂm fondem nebo se specializovanyÂm knihovnõÂm fondem.

(2) DozÏaÂdanaÂ knihovna je povinna zÏaÂdajõÂcõÂ knihovneÏ pro jejõÂho uzÏivatele knihovnõÂ dokument ze
sveÂho knihovnõÂho fondu zprostrÏedkovat tak, zÏe pozÏadovanyÂ knihovnõÂ dokument zÏaÂdajõÂcõÂ knihovneÏ zapuÊjcÏõÂ
nebo jõÂ poskytne jeho kopii, poprÏõÂpadeÏ jõÂ poskytne
informace, kde se pozÏadovanyÂ knihovnõÂ dokument naleÂzaÂ.
(3) Pokud je zÏaÂdost o zprostrÏedkovaÂnõÂ knihovnõÂho dokumentu vyrÏõÂzena jeho zapuÊjcÏenõÂm, je zÏaÂdajõÂcõÂ
knihovna povinna vraÂtit zapuÊjcÏenyÂ knihovnõÂ dokument
dozÏaÂdaneÂ knihovneÏ v dohodnuteÂ lhuÊteÏ a odpovõÂdajõÂcõÂm
stavu. Po dobu vyÂpuÊjcÏky knihovnõÂho dokumentu nese
odpoveÏdnost za jeho posÏkozenõÂ nebo ztraÂtu.

§ 13
SpecializovanaÂ knihovna

(4) MeziknihovnõÂ vyÂpuÊjcÏnõÂ a informacÏnõÂ sluzÏby je
knihovna povinna poskytovat bezplatneÏ. Za poskytnutõÂ kopie knihovnõÂho dokumentu v raÂmci meziknihovnõÂch reprografickyÂch sluzÏeb muÊzÏe dozÏaÂdanaÂ knihovna pozÏadovat uÂhradu vynalozÏenyÂch naÂkladuÊ. ProvozovateleÂ knihoven mohou pozÏadovat uÂhradu naÂkladuÊ na dopravu knihovnõÂho dokumentu.

(1) SpecializovanaÂ knihovna je knihovnou se specializovanyÂm knihovnõÂm fondem.

(5) Provozovatel knihovny je povinen veÂst evidenci meziknihovnõÂch sluzÏeb, ktereÂ poskytl.

(2) SpecializovanaÂ knihovna je soucÏaÂstõÂ systeÂmu
knihoven vykonaÂvajõÂcõÂ koordinacÏnõÂ, odborneÂ, informacÏnõÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ, analytickeÂ, vyÂzkumneÂ, metodickeÂ
a poradenskeÂ cÏinnosti, v jejichzÏ raÂmci zejmeÂna
a) spolupracuje s NaÂrodnõÂ knihovnou prÏi zpracovaÂnõÂ
naÂrodnõÂ bibliografie a prÏi zpracovaÂnõÂ souborneÂho
katalogu,
b) zpracovaÂvaÂ a zprÏõÂstupnÏuje tematickeÂ a oboroveÂ bibliografie a databaÂze,
c) ve spolupraÂci s NaÂrodnõÂ knihovnou plnõÂ funkci
centra meziknihovnõÂch sluzÏeb v oblasti sveÂ specializace,
d) spolupracuje s knihovnami v oblasti sveÂ specializace prÏi zavaÂdeÏnõÂ novyÂch technologiõÂ v oblasti zajisÏteÏnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch
sluzÏeb.

(6) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o zprostrÏedkovaÂnõÂ knihovnõÂho dokumentu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis urcÏõÂ, kterÏõÂ provozovateleÂ knihoven jsou povinni prÏedaÂvat zÏaÂdosti o zprostrÏedkovaÂnõÂ
knihovnõÂho dokumentu v raÂmci meziknihovnõÂ sluzÏby
zahranicÏnõÂm knihovnaÂm, poprÏõÂpadeÏ poskytnout provozovateli knihovny uÂcÏastnõÂcõÂ se mezinaÂrodnõÂ meziknihovnõÂ sluzÏby metodickou pomoc.

(2) ZaÂkladnõÂ knihovna je soucÏaÂstõÂ systeÂmu knihoven vykonaÂvajõÂcõÂ informacÏnõÂ, kulturnõÂ a vzdeÏlaÂvacõÂ cÏinnosti.

§ 14
MeziknihovnõÂ sluzÏby
(1) Pokud v knihovnõÂm fondu knihovny nenõÂ knihovnõÂ dokument, jehozÏ zprÏõÂstupneÏnõÂ si jejõÂ uzÏivatel vyzÏaÂdal, maÂ provozovatel teÂto knihovny (daÂle jen ¹zÏaÂdajõÂcõÂ knihovnaª) povinnost v raÂmci meziknihovnõÂch
sluzÏeb pozÏaÂdat provozovatele jineÂ knihovny o zprostrÏedkovaÂnõÂ tohoto knihovnõÂho dokumentu, poprÏõÂpadeÏ
o poskytnutõÂ informace o neÏm (daÂle jen ¹dozÏaÂdanaÂ
knihovnaª).

8

§ 15
Podpora knihoven
(1) Provozovateli knihovny mohou byÂt z peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu, staÂtnõÂch financÏnõÂch
aktiv nebo NaÂrodnõÂho fondu poskytnuty podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona8) uÂcÏeloveÏ urcÏeneÂ dotace zejmeÂna na
a) projekty veÏdy a vyÂzkumu,
b) zavaÂdeÏnõÂ novyÂch technologiõÂ v oblasti zajisÏteÏnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb,
c) podporu propojenõÂ knihoven v sõÂti,
d) zpracovaÂnõÂ informacÏnõÂch pramenuÊ do elektronickeÂ podoby a jejich zprÏõÂstupneÏnõÂ,
e) doplneÏnõÂ knihovnõÂho fondu,
f) ochranu knihovnõÂho fondu prÏed neprÏõÂznivyÂmi
vlivy prostrÏedõÂ,
g) zprÏõÂstupneÏnõÂ knihovnõÂch fonduÊ pro obcÏany se
zdravotnõÂm postizÏenõÂm,

) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ pravidla), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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h) projekty v oblasti kulturnõÂ, vyÂchovneÂ a vzdeÏlaÂvacõÂ
cÏinnosti,
i) zajisÏteÏnõÂ vyÂkonu regionaÂlnõÂch funkcõÂ,
j) zabezpecÏenõÂ dalsÏõÂho odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ pracovnõÂkuÊ knihoven,
k) vyÂstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny,
l) vybavenõÂ objektu knihovny zabezpecÏovacõÂmi
a protipozÏaÂrnõÂmi systeÂmy.
(2) Pro stanovenõÂ prioritnõÂch oblastõÂ poskytovaÂnõÂ
Â strÏednõÂ knidotacõÂ si ministerstvo vyzÏaÂdaÂ stanovisko U
hovnickeÂ rady, kterou ministerstvo zrÏõÂdõÂ, vydaÂ jejõÂ stanovy a jednacõÂ rÏaÂd.
(3) VlaÂda narÏõÂzenõÂm stanovõÂ pravidla poskytovaÂnõÂ
dotacõÂ podle odstavce 1, zejmeÂna za jakyÂch podmõÂnek,
v jakeÂ vyÂsÏi a v jakyÂch lhuÊtaÂch jsou dotace poskytovaÂny.
§ 16
Evidence a revize knihovnõÂho fondu
(1) Provozovatel knihovny musõÂ veÂst evidenci
knihovnõÂho fondu. Evidence knihovnõÂho fondu musõÂ
umozÏnÏovat kontrolu jednotlivyÂch zaÂznamuÊ a zarucÏovat
jejich nezameÏnitelnost.
(2) K oveÏrÏenõÂ souladu evidencÏnõÂch zaÂznamuÊ o jednotlivyÂch knihovnõÂch dokumentech se skutecÏnyÂm stavem je provozovatel knihovny povinen provaÂdeÏt revize
knihovnõÂho fondu, a to
a) jednou za 5 let, pokud jejõÂ knihovnõÂ fond neprÏesahuje 100 000 knihovnõÂch dokumentuÊ,
b) jednou za 10 let, pokud jejõÂ knihovnõÂ fond prÏesahuje 100 000 knihovnõÂch dokumentuÊ a neprÏesahuje 200 000 knihovnõÂch dokumentuÊ,
c) jednou za 15 let, pokud jejõÂ knihovnõÂ fond prÏesahuje 200 000 knihovnõÂch dokumentuÊ a neprÏesahuje 1 000 000 knihovnõÂch dokumentuÊ.
(3) PrÏesahuje-li
knihovnõÂ
fond
knihovny
1 000 000 knihovnõÂch dokumentuÊ a neprÏesahuje-li
3 000 000 knihovnõÂch dokumentuÊ, je provozovatel knihovny povinen provaÂdeÏt jeho revizi postupneÏ, a to tak,
zÏe kazÏdyÂ rok provede revizi cÏaÂsti knihovnõÂho fondu
nejmeÂneÏ v rozsahu 5 % z celkoveÂho pocÏtu knihovnõÂch
dokumentuÊ v knihovnõÂm fondu.
(4) PrÏesahuje-li
knihovnõÂ
fond
knihovny
3 000 000 knihovnõÂch dokumentuÊ, je provozovatel knihovny povinen provaÂdeÏt jeho revizi v rozsahu stanoveneÂm plaÂnem revizõÂ schvaÂlenyÂm zrÏizovatelem kni-
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hovny minimaÂlneÏ v rozsahu 200 000 knihovnõÂch dokumentuÊ rocÏneÏ.
(5) Provozovatel knihovny je povinen zajistit sepsaÂnõÂ zaÂpisu o vyÂsledku revize knihovnõÂho fondu.
(6) Na postup prÏi revizi knihovnõÂho fondu podle
tohoto zaÂkona se nevztahuje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.9)
(7) Podrobnosti o vedenõÂ evidence knihovnõÂho
fondu a naÂlezÏitosti zaÂpisu o vyÂsledku revize knihovnõÂho fondu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 17
VyrÏazovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ
(1) Z knihovnõÂho fondu knihovny lze vyrÏazovat
pouze
a) knihovnõÂ dokumenty, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ zameÏrÏenõÂ knihovnõÂho fondu knihovny a jejõÂm uÂkoluÊm,
b) multiplikaÂty knihovnõÂch dokumentuÊ,
c) knihovnõÂ dokumenty opotrÏebovaneÂ, neuÂplneÂ nebo
posÏkozeneÂ tak, zÏe prÏestaly byÂt informacÏnõÂm pramenem.
(2) KnihovnõÂ dokumenty z konzervacÏnõÂho fondu
a z historickeÂho fondu lze vyrÏazovat pouze se souhlasem ministerstva.
(3) Provozovatel knihovny je povinen nabõÂdnout
ke koupi knihovnõÂ dokumenty vyrÏazeneÂ podle
a) odstavce 1 põÂsm. a) a b) provozovateli jineÂ knihovny teÂhozÏ druhu, a pokud takovyÂ provozovatel
odmõÂtne, provozovateli knihovny, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
sÏkoly,10)
b) odstavce 2 NaÂrodnõÂ knihovneÏ.
Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabõÂdne
vyrÏazeneÂ knihovnõÂ dokumenty ke koupi jineÂmu zaÂjemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny, muÊzÏe je
darovat nebo zlikvidovat.
(4) Podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 se nepostupuje prÏi vyrÏazovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ chraÂneÏnyÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.11)
(5) PrÏi rusÏenõÂ knihovny je jejõÂ provozovatel povinen postupovat podle odstavcuÊ 2 azÏ 4.

9

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

10

) § 45 zaÂkona cÏ. 29/1984 Sb., o soustaveÏ zaÂkladnõÂch sÏkol, strÏednõÂch sÏkol a vysÏsÏõÂch odbornyÂch sÏkol (sÏkolskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 138/1995 Sb.
11
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 343/1992 Sb., a zaÂkon cÏ. 122/2000 Sb., o ochraneÏ sbõÂrek
muzejnõÂ povahy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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§ 18
Ochrana knihovnõÂho fondu

kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo nebo kdy porusÏovaÂnõÂ
teÂto povinnosti skoncÏilo.

Provozovatel knihovny je povinen zajistit
a) umõÂsteÏnõÂ knihovnõÂho fondu v podmõÂnkaÂch vhodnyÂch pro poskytovaÂnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch
a informacÏnõÂch sluzÏeb,
b) ochranu knihovnõÂho fondu prÏed odcizenõÂm a posÏkozenõÂm, zejmeÂna ochraÂnit jej prÏed neprÏõÂznivyÂmi
vlivy prostrÏedõÂ,
c) restaurovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ, poprÏ. jejich
prÏevedenõÂ na jinyÂ druh nosicÏe, je-li to trÏeba k jejich
trvaleÂmu uchovaÂnõÂ.

(4) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci. Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ ministerstvo, prÏitom postupuje
podle zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.
(5) Pokuty jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(6) Proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty je prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek u soudu.
§ 22
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
Ministerstvo vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 14 a 16.

Sankce
§ 19

SpolecÏnaÂ, prÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ

(1) ZjistõÂ-li ministerstvo, zÏe provozovatel knihovny porusÏil povinnost podle § 7 odst. 1, § 14 odst. 5,
§ 16 odst. 1 azÏ 4 nebo neÏkterou z povinnostõÂ podle § 18,
ulozÏõÂ mu, aby zjisÏteÏneÂ nedostatky odstranil a stanovõÂ
mu k tomu prÏimeÏrÏenou lhuÊtu.
(2) Pokud provozovatel knihovny v teÂto lhuÊteÏ
zjisÏteÏneÂ nedostatky neodstranõÂ, ulozÏõÂ mu ministerstvo
pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 KcÏ do 200 000 KcÏ.
§ 20
Ministerstvo ulozÏõÂ pokutu ve vyÂsÏi od 25 000 KcÏ do
500 000 KcÏ provozovateli knihovny, pokud porusÏil povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3, postup prÏi vyrÏazovaÂnõÂ knihovnõÂch dokumentuÊ podle § 17 odst. 2 nebo 3
anebo povinnost podle § 17 odst. 5.
§ 21
(1) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihlõÂzÏõÂ k rozsahu
a zaÂvazÏnosti protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ a naÂsledkuÊm porusÏenõÂ povinnosti.
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji
(2) R
do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo o porusÏenõÂ
povinnosti dozveÏdeÏlo, nejdeÂle vsÏak do 3 let od porusÏenõÂ povinnosti, a jde-li o pokracÏujõÂcõÂ porusÏovaÂnõÂ teÂzÏe
povinnosti, nejpozdeÏji do 3 let od doby, kdy porusÏovaÂnõÂ povinnosti jesÏteÏ trvalo.

§ 23
Na rozhodovaÂnõÂ a vydaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ podle tohoto zaÂkona se vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd, nestanovõÂ-li tento
zaÂkon jinak.
§ 24
(1) Knihovny, ktereÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona poskytujõÂ verÏejneÂ knihovnickeÂ a informacÏnõÂ sluzÏby s rovnyÂm prÏõÂstupem vsÏech k teÏmto sluzÏbaÂm, se povazÏujõÂ za knihovny podle tohoto zaÂkona
nejdeÂle po dobu 12 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.
(2) Knihovny, ktereÂ nesplnÏujõÂ povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 põÂsm. d) mohou byÂt zapsaÂny do evidence knihoven podle § 5. NesplnõÂ-li knihovna uvedenou povinnost nejpozdeÏji do 31. prosince 2006, ministerstvo jejõÂ zaÂpis v evidenci knihoven zrusÏõÂ.
§ 25
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 53/1959 Sb., o jednotneÂ soustaveÏ knihoven (knihovnickyÂ zaÂkon).

(3) Pokutu lze ulozÏit nejpozdeÏji do 5 let ode dne,
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

§ 26
UÂcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2002.
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