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III.  
 

N á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……… 2019, 
 

kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a 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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna knihovního zákona 

Čl. I  
 

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., 
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek 
pod čarou č. 12 až 15 znějí:  
„c) zabezpečuje sběr, uchovávání a zpřístupňování vybraných informací, které jsou 
volně dostupné na území České republiky prostřednictvím služeb informační 
společnosti12), a pořizuje databázi těchto informací, k jejímuž vytěžování a zužitkování 
jsou oprávněny Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, 
Městská knihovna v Praze, Parlamentní knihovna, knihovna Národního muzea 
v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a krajské knihovny; při 
výkonu této činnosti odpovídá za obsah informací, včetně informací vyhledaných 
z vlastní iniciativy, v rozsahu, ve kterém odpovídá poskytovatel služby informační 
společnosti za ukládání obsahu informací poskytnutých uživatelem13), 
d) pořizuje databázi povinných výtisků pořízených neperiodických publikací14) a 
databázi elektronických povinných výtisků periodického tisku15), k jejichž vytěžování 
a zužitkování jsou oprávněny knihovny podle písmene c), 
______ 
12) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
13) § 5 zákona č. 480/2004 Sb. 
14) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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15) § 9a zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena e) až i). 
 

2. V § 9 písm. h) se slova „úhrady odměn za“ zrušují a slova „a provádí úhradu odměn 
za jejich půjčování“ se nahrazují slovy „, uzavírá jménem knihoven systému knihoven 
s kolektivními správci smlouvy a platí odměny za užití předmětů ochrany podle 
zvláštního právního předpisu7) knihovnami systému knihoven,“.  

 
3. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 16 až 19 znějí:  

„(3) Databáze pořizovaná Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. c) se 
považuje za součást sbírek Národní knihovny podle zvláštního právního předpisu7). 

(4) Obsah databází pořizovaných Národní knihovnou podle odstavce 2 písm. d) 
zpřístupňuje Národní knihovna a knihovny podle odstavce 2 písm. c), a to 
prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jejich objektu, 
zpravidla v místě sídla, a to v jednom okamžiku vždy jen jednomu uživateli výhradně 
pro účely výzkumu nebo soukromého studia; přitom jsou povinny zamezit možnosti 
zhotovení rozmnoženiny obsahu databáze nebo jeho části.  

(5) Byla-li neperiodická publikace pořízena16) i vydána17), zpřístupňuje povinný 
výtisk této pořízené neperiodické publikace14) pouze Národní knihovna, Moravská 
zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Městská knihovna v Praze 
nebo místně příslušná krajská knihovna podle sídla nebo adresy místa pobytu 
vydavatele, a to způsobem uvedeným v odstavci 4.  

(6) Byl-li elektronický periodický tisk18) vydán i jako periodický tisk19), 
zpřístupňuje elektronický povinný výtisk tohoto elektronického periodického tisku15) 
pouze Národní knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního 
muzea v Praze, Parlamentní knihovna, každá krajská knihovna a Městská knihovna 
v Praze, a to způsobem uvedeným v odstavci 4. 
______ 

 16) § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 17) § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

18) § 3 písm. b) zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
19) § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “.  

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o neperiodických publikacích 

Čl. II 

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „vydávány“ vkládají slova „nebo pořizovány, a to“.  
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2. V § 1 odstavec 2 zní:  
„(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) veřejným šířením zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému 
okruhu osob, 
b) vydavatelem osoba, která neperiodickou publikaci vydala nebo pořídila,  
c) vydáním veřejné šíření neperiodické publikace na jakémkoli hmotném nosiči, 
včetně veřejného šíření ve slepeckém písmu,  
d) pořízením veřejné šíření neperiodické publikace v elektronické formě bez 
hmotného nosiče, včetně veřejného šíření v elektronickém formátu pro potřeby osob 
se zrakovým postižením.“. 

 
3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: 
„i) rozmnoženiny pořízené v cizině, pokud nebyly uvedeny na trh v České republice 
prostřednictvím služeb informační společnosti8) nebo vydavatel nemá organizační 
složku na území České republiky. 
______ 
8) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

4. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c) označení vydavatele, a to 

1. název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu, 
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla podnikatele, nebo adresu místa 

trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště (dále jen „místo pobytu“), jde-li o 
fyzickou osobu; namísto uvedení místa pobytu v neperiodické publikaci je 
fyzická osoba oprávněna sdělit místo pobytu krajskému úřadu, a to do 15 dnů 
ode dne vydání nebo pořízení neperiodické publikace, “. 

 
5. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „vydání“ vkládají slova „, jde-li o neperiodickou 

publikaci vydanou, nebo rok prvního uvedení na trh v České republice 
prostřednictvím služeb informační společnosti8), jde-li o neperiodickou publikaci 
pořízenou“. 
 

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „vydání, z něhož“ nahrazují slovy „neperiodické 
publikace vydané nebo pořízené, z níž“. 
 

7. V § 2 odst. 1 písm. g) se za slovo „knih“ vkládají slova „nebo Mezinárodního 
standardního číslování hudebnin“. 

 
8. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:   

„h) název a adresu sídla nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu sídla 
podnikatele nebo místo pobytu osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, jde-li o 
publikaci vydanou,“. 
 

9. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní:   
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„i) rok, ve kterém byla neperiodická publikace vydána nebo pořízena.“. 
 

10. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí: 
„(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každé 

neperiodické publikace vydané nebo pořízené stanovený počet neperiodických 
publikací (dále jen „povinný výtisk“) těmto příjemcům: 
a) jde-li o vydání neperiodické publikace, s výjimkou veřejného šíření ve slepeckém 
písmu, do 30 dnů ode dne vydání  
1. Národní knihovně České republiky 2 povinné výtisky, 
2. Moravské zemské knihovně v Brně 1 povinný výtisk, 
3. Vědecké knihovně v Olomouci 1 povinný výtisk, 
4. Městské knihovně v Praze nebo krajské knihovně místně příslušné podle sídla nebo 
místa pobytu vydavatele 1 povinný výtisk, 
b) jde-li o pořízení neperiodické publikace, jíž bylo uděleno číslo Mezinárodního 
standardního číslování knih nebo číslo Mezinárodního standardního číslování 
hudebnin nebo která byla uvedena na trh v České republice za účelem dosažení 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, s výjimkou 
veřejného šíření v elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením, 
do 30 dnů ode dne pořízení 1 povinný výtisk Národní knihovně České republiky, 
c) jde-li o neperiodickou publikaci veřejně šířenou ve slepeckém písmu nebo v 
elektronickém formátu pro potřeby osob se zrakovým postižením, do 30 dnů ode dne 
zahájení veřejného šíření 1 povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. 
Macana. 

(2) Vydavatel je povinen odevzdat povinný výtisk bez technických ochranných 
opatření. Technické požadavky na povinný výtisk pořízených neperiodických 
publikací a způsob jeho odevzdání stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou.“.  
 

11. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo nesdělí místo pobytu 
podle § 2 odst. 1 písm. c)“.  
 

12. V § 5 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem pobytu fyzické, 
právnické nebo podnikající fyzické osoby. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní 
příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem pobytu vydavatele.“. 
 

13. V § 5b odst. 2 písm. g) se slovo „trvalého“ zrušuje.  
 

14. V § 5b odst. 2 písm. h) se slova „místu trvalého pobytu“ nahrazují slovy „místu 
pobytu“.  

ČÁST TŘETÍ 

Čl. III 
 

Změna tiskového zákona 
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 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 
320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., 
zákona č. 305/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a zpřístupňováním elektronického periodického 
tisku“.  
 

2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a na elektronický periodický 
tisk zpřístupňovaný na území České republiky“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta 
„Ustanovení § 4 až 7 a § 10 až 16 se nevztahují na elektronický periodický tisk.“. 
 

3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na elektronický periodický tisk se použije 
věta první obdobně.“. 
 

4. V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:  
 
„b) elektronickým periodickým tiskem publikace zpřístupňovaná v elektronické formě 
bez hmotného nosiče pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v 
jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce, které bylo uděleno 
číslo Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací nebo která byla 
zpřístupněna za úplatu nebo která je vydavatelem určena pro nevidomé nebo 
slabozraké,“. 
 
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).  

 
5. V § 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo zpřístupňuje elektronický 

periodický tisk“.  
 

6. V § 3 písm. d) se za slovo „tisku“ vkládají slova „a zpřístupňováním elektronického 
periodického tisku“. 
 

7. V § 3 ze za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:  
 

„f) vydáním elektronického periodického tisku jednotlivé číslo nebo jednotlivý celek 
seriálové publikace zpřístupňované bez hmotného nosiče, jejíž obsah zůstává 
nezměněný od okamžiku zahájení zpřístupňování,“. 

 
 Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).  
 

8. V § 3 písm. h) se za slovo „tisku“ vkládají slova „nebo elektronického periodického 
tisku“. 
 

9. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:  
 

„(3) Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání elektronického 
periodického tisku byly uvedeny údaje podle odstavce 1 písm. a), c), f) a h).“. 
 

10. V § 9 odst. 1 písm. h) se slova „v Praze“ zrušují.  
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11. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:  
 

„§ 9a 
Elektronické povinné výtisky 

 
(1) Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání 

elektronického periodického tisku do 7 dnů ode dne zahájení jeho zpřístupňování 
zajistit dodání jednoho takového vydání (dále jen „elektronický povinný výtisk“) 
těmto příjemcům: 

 
a) Národní knihovně České republiky,  

 
b) Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana, jde-li o elektronický periodický 
tisk, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké.  

 
(2) Vydavatel je povinen odevzdat elektronický povinný výtisk bez technických 

ochranných opatření. Technické požadavky na elektronický povinný výtisk a způsob 
jeho odevzdání stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou. 

 
(3) Ustanovení § 9 odst. 3 až 5 se použijí obdobně. 

 
(4) Národní technická knihovna poskytne Národní knihovně České republiky 

údaje z Českého národního střediska ISSN, které identifikují vydavatele 
elektronického periodického tisku, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy obdržela 
příslušnou žádost Národní knihovny České republiky.“. 

 
12. V § 17 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:  

 
„d) nezajistí, aby vydání elektronického periodického tisku obsahovalo údaje podle § 8 
odst. 3,“. 

 
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 

 
13. V § 17 odst. 1 písm. e) se slovo „, nebo“ nahrazuje slovy „nebo nedodá ve stanovené 

lhůtě elektronické povinné výtisky určeným příjemcům podle § 9a odst. 1,“. 
 

14. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo výměnu vadného 
elektronického povinného výtisku za bezvadný podle § 9a odst. 3, nebo “.  
 

15. V § 17 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:  
„g) neodevzdá elektronický povinný výtisk bez technických ochranných opatření 
podle § 9a odst. 2.“. 
 

16. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „d) nebo e)“ nahrazují slovy „e), f) nebo g)“. 
 

17. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo d)“. 
 

18. V § 17 odst. 3 se text „e)“ nahrazuje textem „g)“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

  
ÚČINNOST 

 
Čl. IV 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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Tabulka č. 1

Číslo Název funkčního 
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Charakteristika činnosti

Pracoviště podle organizační 
struktury NK ČR  -  pod názvem je 

vždy hypertextový odkaz na příslušný 
dokument na webových stránkách NK 
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1 Knihovník - akvizitér V 12 1,00
Akvizice e-PV periodik: jednání s vydavateli; aktivní vyhledávání titulů k získání 
povinného výtisku; reklamace nedodaných titulů; koordinace - jednání s dalšími 
příjemci povinného výtisku; spolupráce s Oddělením archivace webu;

34 878 Kč 12 207 Kč 47 085 Kč 565 024 Kč

2 Knihovník - akvizitér V 11 1,00 32 400 Kč 11 340 Kč 43 740 Kč 524 880 Kč

3 Knihovník - akvizitér V 11 0,50 16 200 Kč 5 670 Kč 21 870 Kč 262 440 Kč

4 Knihovník - 
katalogizátor V 12 1,00

Katalogizační zpracování nových titulů e-periodik (jmenný a věcný popis); 
aktualizace a kontrola katalogizačních záznamů (změny vydavatele, ukončení 
vydávání, změny názvu aj.); předávání záznamů pro ČNB; spolupráce se 
Souborným katalogem ČR; 

34 878 Kč 12 207 Kč 47 085 Kč 565 024 Kč

5 Knihovník - pracovník 
služeb V 12 1,00 33 920 Kč 11 872 Kč 45 792 Kč 549 504 Kč

6 Knihovník - pracovník 
služeb V 12 1,00 33 920 Kč 11 872 Kč 45 792 Kč 549 504 Kč

7 Knihovník V 11 0,50

Správa ISBN. Kontrola správnosti ohlášených ISBN elektronického povinného 
výtisku; přidělování ISBN vydavatelům publikací, kteří nejsou účastníky systému 
ISBN. Kontrola správnosti ISBN v online publikacích a řešení případných chyb a 
duplicit či multiplicit.

Oddělení mezinárodních agentur 14 450 Kč 5 058 Kč 19 508 Kč 234 090 Kč

8 Knihovník-akvizitér V 12 1,00

Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů domácí provenience v plné 
šíři obsahových a druhových hledisek; Řízení, koordinace a organizace vytváření 
fondu e-depositu; Výstupy s vazbami na právní úkony zejm. v působnosti státní 
správy; Metodická, konzultační a poradenská činnost v rámci své působnosti  

30 998 Kč 10 849 Kč 41 847 Kč 502 168 Kč

9 Knihovník-akvizitér V 11 1,00 30 173 Kč 10 561 Kč 40 734 Kč 488 803 Kč

10 Knihovník-akvizitér V 11 1,00 30 173 Kč 10 561 Kč 40 734 Kč 488 803 Kč

11 Knihovník-akvizitér V 11 1,00 30 173 Kč 10 561 Kč 40 734 Kč 488 803 Kč

12 Knihovník V 11 0,25
Organizace knihovních fondů v knihovně s celostátní působností - administrace a 
správa zpracování elektronického povinného výtisku, kontrola a rozdělování 
dokumentů na pracovní konta katalogizátorů a revizorů.Samostatná katalogizace.

7 120 Kč 2 492 Kč 9 612 Kč 115 344 Kč

13 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 28 470 Kč 9 965 Kč 38 435 Kč 461 214 Kč

14 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 28 470 Kč 9 965 Kč 38 435 Kč 461 214 Kč

15 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 28 470 Kč 9 965 Kč 38 435 Kč 461 214 Kč

16 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 28 470 Kč 9 965 Kč 38 435 Kč 461 214 Kč

17 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 34 946 Kč 12 231 Kč 47 177 Kč 566 125 Kč

18 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 34 946 Kč 12 231 Kč 47 177 Kč 566 125 Kč

19 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 30 031 Kč 10 511 Kč 40 542 Kč 486 502 Kč

20 Knihovník-
katalogizátor V 11 1,00 30 031 Kč 10 511 Kč 40 542 Kč 486 502 Kč

21 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

22 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

23 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 

(metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů 34 946 Kč 12 231 Kč 47 177 Kč 566 125 Kč

24 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 

(metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů 34 946 Kč 12 231 Kč 47 177 Kč 566 125 Kč

25 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 31 334 Kč 10 967 Kč 42 301 Kč 507 611 Kč

26 Knihovník-
katalogizátor V 12 1,00 31 334 Kč 10 967 Kč 42 301 Kč 507 611 Kč

27 Knihovník - metodik V 12 1,00
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 
(metodik) v oblasti přijímání e-PV; sbírá podklady, kompletuje vstupy, analyzuje, 
tvoří a rozvíjí metodiku příimu e-PV

Oddělení pro standardy 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

28 Knihovník - metodik V 12 1,00
Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 
(metodik) pro oblast Long Term Preservation (LTP); tvoří metodiku práce s e-PV v 
LTP, dlouhodobě testuje uložená data

LTP úložiště 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

29 Knihovník - metodik V 12 1,00

Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 
(metodik) v oblasti přijímání speciální typy dokumentů e-PV; sbírá podklady, 
kompletuje vstupy, analyzuje, tvoří a rozvíjí metodiku příimu speciálních 
dokumentů e-PV.

Oddělení pro standardy 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

30 Knihovník - metodik V 12 1,00

Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností 
(metodik) pro oblast Long Term Preservation (LTP); tvoří metodiku práce se 
speciálními dokumenty e-PV v LTP, dlouhodobě testuje uložená data speciálních 
dokumentů.

LTP úložiště 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

31 Knihovník V 11 0,50
Samostatná katalogizace elektronického povinného výtisku podle standardů a 
stanovených metodik přesahující regionální působnost  - popisná katalogizace e-
publikací.

LTP úložiště 16 200 Kč 5 670 Kč 21 870 Kč 262 440 Kč

32 Knihovník V 12 1,00
Komunikace s institucemi o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných 
knihovnických a informačních služeb. Instruktáže a školení nových uživatelů vč. 
knihovniků z partnerských institucí. 

Oddělení archivace webu 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

33 IT administrátor V 13 1,00 Správa a technická podpora vzdáleného přístupu k archivu z partnerských 
institucí. Podílení se na správě webové archivu a jeho provozu. 30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

34 Systémový inženýr V 13 1,00
Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj systému. Integrace se systémem 
Aleph po technické stránce. Technická podpora, kontrola vývoje a integrace 
validačních nástrojů.

30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

35 Systémový inženýr V 13 1,00
Správa a rozvoj integrace s návaznými systémy a jejich kontinuálni technická 
podpora po aplikační stránce. Podpora systému uložení dat E-PV v LTP a 
systému jejich zpřístupnění.

30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

36
Správce informačních 
a komunikačních 
technologií 

V/ÚSO 12 1,00
Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů app pro e-PV; 
Zajišťování bezpečnosti dat; Monitorování a nastavování parametrů podle 
požadavků uživatelů;Technická podpora pro procesy související s e-PV

Odbor infrastruktury a provozu ICT 
(OIP) 34 272 Kč 11 995 Kč 46 267 Kč 555 206 Kč

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience;  příjem a 
evidence elektronického povinného výtisku,  jednání s nakladateli, kontrola 
správnosti a úplnosti elektronických povinných výtisků, dohledávání a vymáhání 
nedodaných PV.

Samostatná katalogizace elektronického povinného výtisku podle standardů a 
stanovených metodik přesahující regionální působnost  - popisná katalogizace e-
publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a práce související se správou 
báze ČNB.

Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenné 
katalogizace elektronického povinného výtisku, souvisejících názvových autorit, 
revize záznamů, přidělování čČNB, tvorba a správa souboru národních názvových 
autorit,  dílčí správa báze ČNB.

Tvorba souboru národních věcných autorit - tvorba  autoritních souborů na 
národní úrovni pro potřeby zpřístupnění elektronického povinného výtisku, 
zejména: souborů názvových (selekční prvky z oblasti věcné analýzy),  
tematických,  geografických, chronologických autorit, autoritních termínů 
označujících  formu/žánr. Věcné zpracování elektronického povinného výtisku.

Zpřístupnění e-PV periodických a neperiodických dokumentů: úvodní uživatelské 
testování funkčnosti systému zpřístupňování e-PV dokumentů (funkčnost: 
terminálů určených po uživatele, aplikace pro práci s e-PV,funkčnost tisku a 
dalších služeb); zajištění podpory systému na základě interní spolupráce s 
pracovišti IT; služba ve studovnách (zajištění provozu studoven, konzultace ke 
zpřístupnění e-PV přímo na místě); konzultace pro jednotlivé vzdálené uživatele a 
knihovny; poskytování kopií pro vzdálené uživatele - jednotlivce; poskytování kopií 
prostřednictvím MVS, DDS;

Evidence e-PV periodik: kontrola dodaných čísel (správné přiřazení k titulu, 
kontrola popisných údajů vůči již vytvořenému záznamu v elektronickém 
katalogu); kontrola formátu dodaných čísel; reklamace nedodaných čísel; 

Oddělení periodik 

Oddělení referenčních a 
meziknihovních služeb

Oddělení doplňování domácích 
dokumentů

Oddělení jmenného zpracování

Oddělení národních věcných autorit a 
věcného zpracování

Oddělení národních jmenných autorit

Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti 
národních věcných autorit a národních názvových autorit - zahrnuje systematickou 
správu (aktualizaci, údržbu) souborů národních věcných autorit všech typů a 
souvisejících národních názvových autorit pro oblast věcného zpřístupnění 
elektronického povinného výtisku.

Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti 
jmenných autorit. Tvorba a kontrola personálních a korporativních autorit, autorit 
rodů a rodin pro potřeby zpřístupnění elektronických povinných výtisků. Tvorba 
metodických pokynů v rámci platných katalogizačních pravidel, jejich české 
interpretace.

Oddělení zpracování speciálních 
dokumentů

Oddělení knihovního systému
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Tabulka č. 1

37 Systémový inženýr V 13 1,00

Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj webharvestingových systémů a 
kontrola plynulosti dynamického sklízení. Správa databází s nastaveními 
skízecích procesů a jejich pipeliningu. Integrace získaných dat s datovým 
úložistěm. Technická podpora procesů webharvestingu, kontrola a integrace 
nových nástrojů souvisejícich s zachytávaním dat (např. ze sociálních sítí).

Odbor infrastruktury a provozu ICT 
(OIP) 30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

38 Systémový inženýr V 13 1,00

Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj prezentační platformy webarchivu. 
Openwayback. QA sklízených dat a doporučení k změně nastavení sklízení. 
Integrace datového úložiště s prezentací. Zodpovědnost za rozvoj indexačních 
mechanizmů a operací nad daty. Podpora dlouhodobého ukládaní dat webarchivu 
v systému LTP.

Odbor infrastruktury a provozu ICT 
(OIP) 30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

39 Systémový inženýr V 13 0,50 Správa datového úložiště a fyzických prvků Webarchivu. Správa průchodnosti 
síťovou infrastrukturou NK-NDK. Technická podpora systému LTP.

Odbor infrastruktury a provozu ICT 
(OIP) 30 982 Kč 10 844 Kč 41 826 Kč 501 908 Kč

Celkem 36,25 1 181 945 Kč 413 681 Kč 1 595 626 Kč 19 147 509 Kč

*Aktualizace mzdových nákladů k 31.3.2019
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Tabulka č. 2

Číslo Charakteristika činnosti

náklady vč. 
DPH pro 

každý rok 
řešení

1 drobná technika (ntb, LCD, tiskárny, periferie …) pro vybavení pracovníků 250 000 Kč

2 provoz Aleph 700 000 Kč

3 rozšířování storage kapacit 1 700 000 Kč
4 konektivita pro přístup k internetu 300 000 Kč
5 správa infrastruktury potřebné pro e-PV 600 000 Kč
6 správa LTP/podpora, maintenence 600 000 Kč
7 správa zpřístupnění/podpora, maintenence 300 000 Kč

4 450 000 KčCelkem provozní náklady na kalendářní rok 

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - provozní náklady

Název 

Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, 
provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majektu 
vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu 

Náklady nebo výdaje na služby externích 
dodavatelů (subdodávky) 
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Tabulka č. 3

Číslo Charakteristika činnosti

náklady vč. 
DPH pro 
první rok 

řešení

roční náklady 
vč. DPH pro 
další běžný 

rok 

1 infrastruktura e-PV (servery, virtualizace, sw) 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
2 rozšíření LTP (storage - disky, pásky) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč
3 rozhraní pro příjem (web gateway) 500 000 Kč 0 Kč
4 rozšíření LTP pro e-PV 500 000 Kč 0 Kč
5 app pro zpřístupnění 2 500 000 Kč 0 Kč

7 500 000 Kč 4 000 000 Kč

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  
dlouhodobého hmotného majetku (investice)

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  
dlouhodobého nehmotného majetku (investice) 

Název 

Celkem investiční náklady na kalendářní rok  

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - investice
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Tabulka č. 4

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

Osobní náklady - 
kalkulován meziroční 
nárůst 2%

19 147 509 Kč 19 530 459 Kč 19 921 068 Kč 20 319 490 Kč 20 725 880 Kč

Provozní náklady 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč
Investice 7 500 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč
Celkem 31 097 509 Kč 27 980 459 Kč 28 371 068 Kč 28 769 490 Kč 29 175 880 Kč

Výhled na finanční zabezpečení na prvních pět let řešení v Kč
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