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Zákon č. 37/1995 Sb.
Zákon o neperiodických publikacích
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37

Částka 8/1995

Platnost od 14.03.1995

Účinnost od 01.01.1996

Aktuální znění 01.07.2017

37

ZÁKON

ze dne 8. února 1995

o neperiodických publikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a
uměleckých děl1) určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše
jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

(2) Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace
individuálně neurčenému okruhu osob.

(3) 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 díla5) 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)

https://www.zakonyprolidi.cz/
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h) rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku na území České
republiky.

§ 2

(1) 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.

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

(3) 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 vydání1) 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 a 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) 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
koupi7) 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.
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§ 5

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že veřejně šíří
neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.

(2) Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,

b) neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo

c) nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b) 25000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle odstavce 2,
místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem trvalého pobytu vydavatele
neperiodické publikace.

§ 5a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 5b

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo kultury ze
základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo kultury z
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

e) rodné číslo,
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a
rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u
opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo kultury z
informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v
základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 6



28.09.20 11(44zakonyprolidi_cs_1995_037_v20170701

Stránka 5 z 9https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/1995-37/zneni-20170701.htm?sil=1

Souvislosti

Je prováděn předpisem

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.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

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.
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252/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o neperiodických publikacích

Je měněn

183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů

Ruší

106/1991 Sb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích

Je odkazován z

293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické
zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické
zkoušky

183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014

343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013

142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

275/2011 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012

306/2010 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011

386/2009 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010

398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009

321/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní
systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého
vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších
změn

279/2007 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008

476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-142
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-320
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-293
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-160
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-250
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-124
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-355
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-302
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-162
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-239
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-348
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-343
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-142
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-275
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-306
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-386
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-398
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-321
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-279
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-476
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45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších
změn

421/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006

80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších
změn

669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony

576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

423/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu
zdravotnických pracovníků

90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších
změn

371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004

156/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

470/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003

320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů

138/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických
zjišťování na rok 2002

257/2001 Sb. Knihovní zákon

99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších
změn

o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program
statistických zjišťování na rok 2001

121/2000 Sb. Autorský zákon

o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program
statistických zjišťování na rok 2000

o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program
statistických zjišťování na rok 1999

111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách

o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program
statistických zjišťování na rok 1998

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-45
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-421
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-669
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-576
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-423
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-90
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-156
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-470
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-320
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-138
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-99
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c109-o45
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-c85-o1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-c90-o1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-c94-o1
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o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program
statistických zjišťování na rok 1997

175/1996 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné
znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program
statistických zjišťování na rok 1996

252/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o neperiodických publikacích

237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
a o změně a doplnění některých zákonů

40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy

37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích

586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů

35/1965 Sb. Autorský zákon

Odkazuje na

37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví

273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech

337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků

161/1992 Sb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností

424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

106/1991 Sb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích

83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů

116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

71/1967 Sb. Správní řád

35/1965 Sb. Autorský zákon

40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.07.2017 183/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno

28.09.2020 11:44)
3. 01.07.2012 - 30.06.2017 142/2012 Sb.
2. 01.01.2003 - 30.06.2012 320/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-c82-o1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-175
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-c70-o1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-237
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-35
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-273
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-337
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-161
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-83
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-116
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-35
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37/zneni-20170701
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37/zneni-20120701
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-142
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-320
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1. 01.01.1996 - 31.12.2002
0. 14.03.1995 Vyhlášené znění
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